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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา 2559 เลมน้ีจัดทําข้ึน  เพื่อเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยนําเสนอขอมูลจากการปฏิบัติงานจริง ในระหวางวันที่  1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560  เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 
 ผลการดําเนินงานเหลาน้ี  เกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร             
และการดําเนินงานอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลานาน  ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เปลีย่นไป  
ทั้งน้ี รายงานเลมน้ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูบริหารคณะ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน ต้ังแตข้ันตอนการวางแผนการดําเนินงาน  การติดตาม  และการประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………..………………………….....  
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง) 

                                   คณบดีคณะครุศาสตร 
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สารบัญ 
                      หนา 

คํานํา 1 
สารบัญ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

2 
4 

สวนท่ี 1 สวนนํา 6 
 1. ช่ือหนวยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 6 

 

2. ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค 
3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
4. รายช่ือผูบริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
6. จํานวนนักศึกษา 
7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 
8. ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
9. เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

8 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
15 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตามองคประกอบตัวบงชี้ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ตัวบงช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ตัวบงช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ตัวบงช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
                   และเอกลักษณของคณะ 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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25 
32 
38 
38 
44 
48 
61 
61 
71 
71 
76 
76 
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สารบัญ 

                      หนา 
สวนท่ี 3    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 98 

 ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 98 
 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 100 
 ภาคผนวก 101 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ชื่อหนวยงาน 

      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
ท่ีต้ัง 

 เลขที่ 1  หมู 20  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงคของการกอต้ัง 
 สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษา 
ของกลุสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียน
เบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธ์ิวรสาสน โรงเรียนใชช่ือยอวา พ เปน
สัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เน่ืองจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค 
      สถานศึกษาแหงน้ีไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี ตลอดมา และ
ไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาช่ือตามความเหมาะสม ดังน้ี 

1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ต้ัง
ปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
13180 มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งน้ีอาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณในขณะน้ัน ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี (นายประสิทธ์ิ 
อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงน้ีมาเปนที่ต้ังของสถาบันในปจจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับ
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ" 

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระ
อนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคจํานวน 2 แสนบาท ต้ังเปน"มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 

พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนช่ือเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏ 
ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
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6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลที่ 9  เปนตราสัญลักษณประจํา
สถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได แก สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยา              
ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระ
อนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"  

ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 
15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหองประชุมราช
นครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนช่ือเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ" 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี" ต้ังแตวันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ปการศึกษา 2549 เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เน้ือที่ 86 ไร 3 งาน 19 ตารางวา ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเน้ือที่ทั้งหมด 381 ไร  2 งาน 91 ตารางวา ต้ังอยู
เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 6 4.31 ระดับ ดี 
องคประกอบท่ี 2 3 5.00 ระดับ ดี 
องคประกอบท่ี 3 1 5.00 ระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 1 5.00 ระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 2 5.00 ระดับ ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 13 4.68 ระดับ ดีมาก 
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สวนที่ 1 สวนนํา 
 

1. ชื่อหนวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
     1.1 ช่ือหนวยงาน 

      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1.2 ที่ต้ัง 

     เลขที่ 1  หมู 20  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
1.3 ประวัติความเปนมา 

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกิดข้ึน ในนามของโรงเรียน
ฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ต้ังอยูที่ถนนเพชรบุรี  ตําบลประแจจีน  อําเภอดุสิตในเน้ือที่ 4 ไรเศษ  ซึ่งเปนที่ดิน
สวนพระองคของสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  โดยไดโปรดประทาน
สถานที่ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูหญิงข้ึน  มีหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

เริ่มแรกไดเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยยายนักเรียนฝกหัดครูมาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ใชเวลาเรียน 3 ป ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรน้ีในป พ.ศ. 2475–2479 และป พ.ศ. 2485–
2497 โดยที่ในชวง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษาธิการไดยายนักเรียน(ป.ป.)  ไปเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทา
ลัย(วิทยาลัยครูสวนสุนันทา) 

พ.ศ. 2489 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝกหัดครูแบบสหศึกษา 
โดยใหนักศึกษาหญิงประจํา นักศึกษาชายเดินเรียน 

พ.ศ. 2513  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) เปนรุนแรกในวิชาเอก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในปน้ีเองยังไดจัดโครงการอบรมครูชุด 
พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพื่อชวยเพิ่มวุฒิครูใหกับครูไมมีวุฒิครูมากอน เปนการสงเสริมวิทยฐานะครู แตไดหยุดไป
เมื่อป พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2514  ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ข้ึนอีกครั้งหน่ึงเน่ืองจาก
ประเทศขาดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา             
ใชเวลาเรียน 1 ป  แตเปดไดเพียง 2 รุนเทาน้ันในป พ.ศ. 2514–2515 

พ.ศ. 2515  ยายนักเรียนฝกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ อําเภอ              
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากข้ึน และเปดวิชาเอกเพิ่มข้ึนอีกดวย คือ 
เคมี ฟสิกส คหกรรมศาสตร อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร ประถมศึกษาพลศึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปศึกษา นาฏศิลป ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลปและสหกรณ และในปน้ีได
เปดรับนักศึกษาภาคคํ่าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการโดยเปดรับ
ในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ช้ันสูง ใน 5 วิชาเอกดังน้ี  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และ
สังคมศึกษา และในป พ.ศ. 2520 เปดวิชาเอกประวัติศาสตรและวิชาเอกภูมิศาสตร ป พ.ศ. 2521 เปดวิชาเอก  
คหกรรมศาสตร เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง การเปดภาคคํ่า  2 หลักสูตรน้ี ต้ังแตปพ.ศ. 2515-2521 รวม  
7 รุน ผลิตครูไดประมาณ 10,000 คน 
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พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูทั่วประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผล
ทําใหวิทยาลัยครูสอนไดถึงระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2521  ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) เปนรุนแรกโดย เปด 2 วิชาเอก คือ
วิทยาศาสตรทั่วไปและสังคมศึกษา ป  พ.ศ. 2522  เปดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร  พลศึกษา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมเปน  8 วิชาเอก 

พ.ศ. 2522  มีโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ. 
ช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทําใหสามารถสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการใหสูงข้ึนได
มากกวา 10,000 คน โครงการน้ีสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2528 ทําได รวม 7 รุน 

พ.ศ. 2523  หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แตเปดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  ข้ึนเปนครั้งแรกในวิชาเอก
คณิตศาสตร ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และประวัติศาสตร 

ปตอมา  เปดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) ดังน้ี 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมศิลป เกษตรศาสตร พลศึกษา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร บรรณารักษศาสตร นาฏศิลป การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

พ.ศ. 2528  หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง ตามนโยบายไมตองการผลิตครูคุณวุฒิตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

พ.ศ. 2529  เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)  ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร สุขศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลป พลศึกษา เกษตรศาสตร การบริหารโรงเรียน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
ในป พ.ศ. 2535 ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปเพิ่มในวิชาเอกพลศึกษา  คหกรรมศาสตร และการ
ประถมศึกษา สวนระดับปริญญาตรี 2 ป  (หลังอนุปริญญา) เปดเพิ่มในวิชาเอก การประถมศึกษา 

พ.ศ. 2530  เริ่มโครงการคุรุทายาท ที่ตองการผูที่เรียนเกง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครูมา
เปนครูตามความตองการของของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  รับนักศึกษาจากผูที่จบ
มัธยมปที่ 6  และผูที่กําลังเรียนอยูในช้ันปที่ 2 ที่มีผลการเรียน  ไมตํ่ากวา 3.00 หรือเปอรเซนตไทลที่ 90 ข้ึนไป
เขาเรียนในช้ันปที่ 3 ในโครงการน้ีดวย โดยเปดในระดับปริญญาตรี  4 ป ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษาปฐมวัย และ
การประถมศึกษา 

โครงการน้ีดําเนินมาจนถึงปจจุบัน ยกเวนในป พ.ศ. 2534 กรมการฝกหัดครูมีนโยบายใหรับนักศึกษา                
ไดเพียงบางแหงแลวใหเรียนอยูที่เดียวกันเปนกลุม แตในป 2535 ไดเปดรับตามปกติและเพิ่มวิชาเอกคณิตศาสตร
ข้ึนดวย และพบวาโครงการน้ีนักศึกษาทุกรุนมีผลการเรียนดี มีความรูความสามารถเปนเลิศ 

พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดยสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู                 
มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวม
ทั้งหมด 37 ทุน และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา 

พ.ศ. 2548 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 6 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)   ใน 6 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา 



8 
 

 

พ.ศ. 2550 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 4 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึงปการศึกษา 2555 

พ.ศ. 2556 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)  ใน 5 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป และเคม-ีวิทยาศาสตรทั่วไป 

พ.ศ. 2557 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ป) ใน 9 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป  เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ
ปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา
เอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2559 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ป)  ใน 
9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป เคมี-
วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 
     2.  ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค 

2.1 ปรัชญา 

      “คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ  สานทองถ่ินพัฒนา  กาวหนาเทคโนโลยี” 

2.2 วิสัยทัศน 
      “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาช้ันนํา  เพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย” 

2.3 พันธกิจ 
     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลักสําคัญคือเปน

สถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู  วิจัย และพัฒนาองคความรู 
และนวัตกรรมทางการศึกษา  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

2.4 นโยบาย 

     2.4.1  นโยบายดานการผลิตบัณฑิต   
                   -  พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ                  
สังคมโลก 
           -  พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
          -  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร อมทั้งส งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝ กอบรม เขาร วม
ประชุมสัมมนา เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
      -  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      -  พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ 
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      -  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดรูปแบบการ 
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุนโดยเนนการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก 
      -  พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ 
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

     2.4.2.  นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา 
       -  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  ดานทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       -  สนับสนุนใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณในสถานประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษาทุก
หลักสูตร 
       -  สงเสริมกิจกรรมที่ใหนักศึกษาพัฒนาความคิดสรางสรรค  การสรางนิสัยรักการอาน และมี
พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
       -  จัดใหมีระบบการใหความชวยเหลือทางวิชาการสําหรับนักศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
การเรียนในช้ันเรียน 

   2.4.3.  นโยบายดานงานวิจัย 
      -  พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
      -  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย  เพื่อนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน 
      -  แสวงหาแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      -  สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
      -  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
      -  พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจยัของคณาจารยในคณะ 

   2.4.4.  นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      -  สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
      -  สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      -  สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน   

  2.4.5  นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   -  สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ 
   -  สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
   -  สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการ  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน 

  2.4.6  นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองคกร   
   -  พัฒนาระบบงานและโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับสถานการณ 
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   -  จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
  -  ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
   -  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    -  ส งเสริมและสนับสนุนให มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย างมี
ประสิทธิภาพ 
   -  สงเสริมสนับในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบไดรวม ทั้งมีการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบ 
  -  พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  2.4.7.  นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ 
   -  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ และสามารถนํามาใชใน
การดําเนินการดานการประกันคุณภาพ 
   -  สนับสนุนใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการ 

 2.4.8.  นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   -  กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   -  สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย  บุคลากร และนักศึกษา 
   -  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
   -  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทํางาน 
   -  สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะ
และหนวยงานอื่น 
   -  สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน 
 

2.5 วัตถุประสงค 

                 1.  สรางสรรคงานผลิตบัณฑิต  ที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู
      2.  พัฒนาองคกรใหเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.  สรางเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรูใหม  และนําผลการวิจัยไปใชแกปญหา
ทางดานการศึกษา แกชุมชนและทองถ่ิน 
     4.  เปนแหลงสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ในฐานะที่เปนผูนําทางดานนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของทองถ่ิน 
     5.  เปนแหลงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  และภูมิปญญาที่สําคัญของทองถ่ิน  ตลอดจนเปนองคกร
แหงความพอเพียง  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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3.   โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
      3.1โครงสรางองคกร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
3.2 โครงสรางการบริหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

คณบด ี

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

เลขานุการ 
สํานักงานคณบด ี

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

คณบดี 

คณะครุศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

หนวยงานบริหารทั่วไป หนวยงานพัฒนานักศึกษา หนวยงานบริการการศึกษา หนวยงานศูนยศึกษาการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. งานอํานวยการท่ัวไป 
2. งานการเงินและพัสดุ 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานประกันคุณภาพ 
5. งานบริการโสตทัศนูปกรณ    
   เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

2. งานบริการแนะแนวและให 
    คําปรึกษา 

3. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
4. งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

5. งานจัดหาทุนการศึกษา      
6. งานสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
7. งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                   

1.  งานพัฒนาการเรียนการสอน 
2.  งานฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.  งานใบประกอบวิชาชีพคร ู
4.  งานบริการหองปฏิบัติการ 
5.  งานบริการวิชาการ 
6.  งานวิเทศสัมพันธ 

1.  งานฝกอบรม 
2.  งานบริการทองถิ่นและสังคม 
3.  งานวิจัยและพัฒนา 
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4.  รายชื่อผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
4.1 รายชื่อผูบริหาร 
     1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง  คณบดีคณะครุศาสตร 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี พรรณหาญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
 5.  อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท  ผูชวยคณบดีวิชาการ 
 6.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ  ผูชวยคณบดีบริการวิชาการ  
 7.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 8.  อาจารยนิติกร  ออนโยน   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 9.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   ผูชวยคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

10.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ   
                                                           และงานวิจัย 
11.  อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ  รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 
12.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
13.  นางอารีย  ทิพรส    หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง  ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล   กรรมการ 
3.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา  กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ  กรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ กรรมการ 
6.  อาจารย ดร.ศักดา  สถาพรวจนา  กรรมการ 
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการ 
8.  อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก   กรรมการ 

             9.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   กรรมการ 
          10.  อาจารยศุภมัย  พรหมแกว   กรรมการ 
          11.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   กรรมการ 
          12.  อาจารยพิมพลักษณ  มูลโพธ์ิ    กรรมการ 
          13.  อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมการ 
          14.  อาจารยยุภาพร  นอกเมือง   กรรมการ 
          15.  อาจารย ดร.ปยะวรรณ  ขุนทอง   กรรมการ 
          16.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต กรรมการ 
          17.  อาจารย ดร.สุวรรณา  จุยทอง   กรรมการ 
          18.  อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท  กรรมการ  
          19.  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ   กรรมการและเลขานุการ 
          20.  นางอารีย  ทิพรส    ผูชวยเลขานุการ 
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       5.  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  จํานวน 14 หลักสูตร             

ระดับ
ปริญญา 

ช่ือหลักสูตร คุณวุฒ ิ
ปที่

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 
ปริญญาตรี 1. ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 4 ก.พ. 57 
 2. คณิตศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 20 ส.ค. 56 
 3. เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 18 เม.ย. 56 
 4. ชีววิทยา-วิทยาศาสตร

ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 29 พ.ค. 57 

 5. การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 13 มิ.ย. 56 
 6. ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 
 7. ภาษาจีน ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 มี.ค. 57 24 ก.พ. 58 
 8. คณิตศาสตร  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 5 ก.พ. 58 

 9. วิทยาศาสตร  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 

ป.บัณฑิต 10. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 

2557 6 มี.ค. 57 1 ธ.ค. 57 

ปริญญาโท 11. การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 

 12. หลักสูตรและการ
สอน 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 

ปริญญาเอก 13. การบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 

 14. หลักสูตรและการ
สอน 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 

 
       6.  จํานวนนักศึกษา  จํานวน  1,826 คน ระดับปริญญาตร ี

หลักสูตร/สาขา 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 

ตกคาง รวม 
59 58 57 56 55 

ภาษาไทย 70 53 54 - - - 177 
ภาษาอังกฤษ 54 49 51 115 5 1 275 
ภาษาจีน 20 18 15 - - - 53 
วิทยาศาสตร - - - - 10 3 13 
วิทยาศาสตรทั่วไป  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

10 23 8 - - - 41 

คณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 7 21 11 - - - 39 
คณิตศาสตร 60 73 53 97 1 2 286 
เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป 32 34 37 72 - - 175 
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 58 43 49 67 - - 217 
การศึกษาปฐมวัย 51 42 53 80 4 6 236 

รวม 362 356 331 431 20 12 1,512 
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 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

เขาป
56 

เขาป
55 

ตกคาง รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 151 - - - - - 151 
รวม 151 - - - - - 151 

 
   ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

ตกคาง รวม 

การบริหารการศึกษา  - 32 8 27 67 
หลักสูตรและการสอน - 12 10 18 40 

รวม - 44 18 45 107 
  
   ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

เขาป
56 

ตกคาง รวม 

การบริหารการศึกษา - - - - 1 1 
รวม - - - - 1 1 

 
   ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

เขาป
56 

ตกคาง รวม 

การบริหารการศึกษา  - 4 -  13 18 35 
หลักสูตรและการสอน 5 2 -  3 10 20 

รวม 5 6 -  16 28 55 

 
7.  จํานวนอาจารยและบุคลากร  จํานวน 68.50 คน 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ตํ่ากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ (วิชาการ) 8 - - 1 7 3 4 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ) 

60.50 - - 40.50 20 45.50 12 3 - 

รวม 68.50 - - 41.50 27 48.50 16 4 - 
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       จํานวนบุคลากร ดังตารางตอไปน้ี 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ตํ่ากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ (สนับสนุน) 1 - - 1 - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สนับสนุน) 

6 - 4 2 - - - - - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - - 
ลูกจางชั่วคราว 8 8 - - - - - - - 
รวม 16 8 5 3 - - - - - 

 
    8.  ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

8.1 งบประมาณ 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวนเงิน 
งบประมาณแผนดิน 2,463,500 บาท 
งบประมาณรายได 4,625,300 บาท 

รวมท้ังสิ้น 7,088,800 บาท 

 
8.2 อาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร ปท่ีกอสราง (พ.ศ.) 

อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 7 2518 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ันเดียว 2551 
โรงจอดยานพาหนะ - 

 
    9.  เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

9.1  เอกลักษณ 
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        9.2  อัตลักษณ 
              แตงกายดี มีความเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถ่ิน 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ปการศึกษา 2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 
2. นางบุณยนุช เทียบแสน 

โทรศัพท : 02-5293099  โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะครุศาสตร เปดสอนทั้งหมด จํานวน  14 หลักสูตร  และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังน้ี  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

องคประกอบ 
ท่ี 1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 2 - 6 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผาน 3.26 คะแนน  

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ผาน 3.55 คะแนน  

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผาน 3.60 คะแนน  

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.84 คะแนน  
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.33 คะแนน  
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป 

ผาน 3.34 คะแนน  

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 

ผาน 3.26 คะแนน  

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 3.49 คะแนน  

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 3.55 คะแนน  
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

องคประกอบ 
ท่ี 1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบท่ี 2 - 6 

10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผาน 3.84 คะแนน  

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผาน 3.78 คะแนน  

12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผาน 3.27 คะแนน  

13. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผาน 3.49 คะแนน  

14. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพคร ู

ผาน 3.45 คะแนน  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  49.05  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  14 หลักสูตร  

คะแนนท่ีได  3.50 คะแนน  
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.51 คาเฉลี่ย 3.50 3.50 คะแนน ไมบรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1 (1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1.1 (2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 
1.1 (3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 (4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 (5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาภาษาจีน 

1.1 (6) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1 (7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 

1.1 (8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาคณิตศาสตร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1.1 (9) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1.1 (10) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท 

1.1 (11) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท 

1.1 (12) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 

1.1 (13) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

1.1 (14)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
สาขาวิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. นางอารีย ทิพรส 
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail :  education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะครุศาสตร  มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 68.50 คน มีคณาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังน้ี  

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 68.50 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  
   ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

27 

 
แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 27 
x 100 =  รอยละ 39.42 

 68.50 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 39.42 
x 5 =  4.93 คะแนน 

 40 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 39.42  4.93 คะแนน บรรล ุ

 
 
 
 



20 
 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2.1(1) ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและรายช่ืออาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 
2559 จากงานการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
2. นางอารีย ทิพรส 
3. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail :  education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะครุศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 68.50 คน มีอาจารย
ประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีรายละเอียดดังน้ี  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 68.50 

2. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 48.50  

3. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   16 

4. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  4 

5. จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  - 

รวมจํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 20 

 
แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 20 
x 100 =  รอยละ 29.20 

 68.50 
 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 29.20 
x 5 =  2.43 คะแนน 

 60 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 52.15 รอยละ 29.20 2.43 คะแนน ไมบรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3.1(1) ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและรายช่ืออาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 

2559 จากงานการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. นางอารีย ทิพรส 
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม  

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
      ในรอบปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,512  คน จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน  68.50 คน  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1,512 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 1355.57 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  68.50 
4. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 19.79 
5. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 30 
6. ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง –  
    สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

19.79-30 
= -10.21 

7. รอยละคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน -34.04 
 
แสดงวิธีการคํานวณ  
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

-10.21 
x 100 =  รอยละ -34.04 

30 
2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 
 2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน  5 คะแนน 
 2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0 คะแนน 
 2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังน้ี 
 

5 - 
-34.04 

 =  5.00 คะแนน 
4 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ≥10 รอยละ -34.04  5.00 คะแนน บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4.1(1) ขอมูลจํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด ภาคปกติ – ภาคพิเศษ จากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
1.4.2(2) ขอมูลคา SCH  และ FTES ปการศึกษา 2559 ตามรายวิชา จากสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 
1.4.3(3) ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและรายช่ืออาจารยประจําทั้งหมด ประจําปการศึกษา 

2559 จากงานการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :   
1. นายกิตติภัค สุดสะกร ี

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail :  education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะดังน้ี 
1.  ปรับปรุงคูมืออาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา  2559 โดยเพิ่มเน้ือหาขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีวาดวยวินัยนักศึกษาและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 
และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ
เครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศประกาศคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภเรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะครุศาสตร เพื่อนําใชเปนคูมือ
อาจารยที่ปรึกษา ในปการศึกษา 2560 (เอกสาร 1.5.1(1)) 
2.  แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียนทุกหลักสูตร (เอกสาร 1.5.1(2)) 
3.  จัดตารางใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธชวงบาย ตามปญหาที่พบ  
( เอกสาร 1.5.1(3)) 
4.  บันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและการใชชีวิตของนักศึกษาลงในแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาตามปญหาทีพ่บเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาในทุกหลักสูตรนําปญหาที่พบมาประชุม
โดยนําขอเสนอแนะมาเปนแนวทางในการชวยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ปญหาของนักศึกษาตองมีการแกไข
รวมกับผูปกครอง โดยใชฐานขอมูลนักศึกษาเกี่ยวกับ ครอบครัว/บุคคลที่สามารถติดตอได เพื่อเชิญมารวมมอืกัน
ในการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาและบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและการใชชีวิตของ
นักศึกษาลงในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ( เอกสาร 1.5.1(4)) 
5.  มีการจัดอบรมใหความรูทางวิขาการและการจัดบริการใหคําปรึกษาใหนักศึกษาหอพัก ทั้งในเรื่องการเรียน 
การขอทุน การใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยจัดโครงการใหนักศึกษาเขารวม ไดแก 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก “พัฒนาทักษะการใชชีวิต” วันที่ 1 
ต.ค. – 30 พ.ย. 2559 (เอกสาร 1.5.1(5)) 
6.  สรางหองใหคําปรึกษาสําหรบันักศึกษาคณะครุศาสตร บริเวณช้ันลาง อาคารเรียน 6 และมอบหมายให
อาจารยกลุมวิชาจิตวิทยาการแนะแนวเปนผูรับผิดชอบทําตารางเวลาการใหคําปรึกษา พรอมทั้งสรางแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารับบริการ โดยจะเริ่มเปดใชหองในปการศึกษา 2560  (เอกสาร 
1.5.1(6)) 
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เอกสารหลักฐาน 
1.5.1(1) คูมืออาจารยที่ปรึกษา 
1.5.1(2) คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
1.5.1(3) ตารางการใหอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการใชชีวิต 
1.5.1(4) แบบรายงานการใหคําปรึกษา 
1.5.1(5) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาหอพัก “พัฒนาทักษะการใชชีวิต” วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2559” 
1.5.1(6) แบบประเมินความพึงพอใจการใชหองใหคําปรึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร 
 ขอ 2.มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ดังน้ี 
1.ขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โดยผานทางบอรดประชาสัมพันธ เว็ปไซด ของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/ ฝายประชาสัมพันธและFacebook ของกองพัฒนานักศึกษา 
2. ขอมูลแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ขาวสารที่เกี่ยวของกับเรื่องวิชาการ ทุนการศึกษา,   
ทุนวิจัย,และการรับสมัครงาน การเขารวมโครงการตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยผานทางบอรดประชาสัมพันธ เว็ปไซด ของมหาวิทยาลัย/คณะ/ ฝายประชาสัมพันธและFacebook ของกอง
พัฒนานักศึกษา  และคูมือปฐมนิเทศนักศึกษา (เอกสาร 1.5.2(1) 1.5.2 (2) 1.5.2(3) 1.5.2(4)1.5.2(5) 1.5.2(6)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.2(1) ปายประชาสัมพันธคณะ  
1.5.2 (2) เว็บไซตคณะครุศาสตร http//edu.vru.ac.th ,facebook เครือขายกิจการนักศึกษา  
เครือขายศิษยเกา 
1.5.2(3) บอรดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย        
1.5.2(4) หนาเว็ปไซตมหาวิทยาลัย1.5.2(5) Facebook ของกองพัฒนานักศึกษา 
1.5.2(6) คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา(กองพัฒนานักศึกษา) 
 ขอ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรไดจัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาไดแก  
1. โครงการปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคและปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู(เอกสาร1.5.3(1)) 
2.โครงการปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคและปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(เอกสาร 1.5.3(2)) 
3. โครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ(เอกสาร 1.5.3(3)) 
4. โครงการผลิตผูนําดวยวิธีการประชาธิปไตย วันที่ 8 กุมภาพันธ  2560 ณ ลานวัฒนธรรม (เอกสาร 1.5.3(4)) 

5. โครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
(เอกสาร 1.5.3(5)) 
6. โครงการใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอง 7301(เอกสาร 1.5.3(6))    



27 
 

 

 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.3 (1) รายงานผลการดําเนินโครงการการปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคและปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
1.5.3 (2) รายงานผลการดําเนินโครงการการปฐมนิเทศ สัมมนากลางภาคและปจฉิมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1.5.3(3) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
1.5.3(4) รายงานผลการดําเนินโครงการผลิตผูนําดวยวิธีการประชาธิปไตย 8 กุมภาพันธ  2560 ณ ลาน
วัฒนธรรม 
1.5.3(5) รายงานผลการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศและพัฒนานักศึกษาสูอาชีพ ที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา             
วันที่ 26 พฤษภาคม 2 
1.5.3(6) รายงานผลการดําเนินโครงการใหความรูนักศึกษาดานประกนัคุณภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอง 
7301 
 ขอ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51                
จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 
       คณะครุศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินโครงการทุกไตรมาสและประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีกระบวนการดังน้ี 
1. ประชุมหัวหนาโครงการเพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.5.4(1)) 
2. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการโดยมีคะแนนการประเมินในแตละดาน ในรอบ 12 
เดือน ดังน้ี  (เอกสาร 1.5.4(2)) 
    2.1 ดานการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ โดยมีคะแนนการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการเทากับ 4.51 
    2.2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา โดยมีคะแนนการจัดกิจกรรมและการจัดบริการเทากับ 4.48 
    2.3 ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยมีคะแนนการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการเทากับ 4.53 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรอบ 12 
เดือน(เอกสาร 1.5.4(3))    
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4(1) รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินโครงการตามไตรมาส 
1.5.4(2) แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 12 เดือน 
1.5.4(3) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รอบ 12 เดือน 
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 ขอ 5.นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีสรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหคําปรึกษาและการใหบริการโดยมีขอเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานในครั้งตอไป 
ดังน้ี  
1.  ควรมีการประชาสัมพันธที่เปดกวางมากกวาน้ี ไดแกการประชาสัมพันธทางเวปไซดมากกวาบอรด
ประชาสัมพันธ 
2.  จากผลการประเมินพบวาดานการบริการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา โดยมีคะแนนการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนอยกวาดานอื่น 
จึงควรปรับปรุงใหการบริการดานมากข้ึน 
3.  ควรปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีความยืดหยุน 
4.  ควรจัดหองใหนักศึกษาแตละหลักสูตรไดทํากิจกรรมเฉพาะหลักสูตร 
      คณะครุศาสตรไดนําขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองตอความตองการของ
นักศึกษา โดยคณะไดจัดระบบการดําเนินงานใหมตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA และจัดทําเปนแผนพัฒนา
การใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารแกนักศึกษาในปตอไป ซึ่งในปการศึกษา 2558 ไดมีขอเสนอแนะ 
เรื่อง ควรมีหองใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาของคณะครุศาสตร คณะครุศาสตรจึงไดดําเนินการ
จัดสรางหองใหคําปรึกษาเฉพาะข้ึน ณ บริเวณช้ันลาง อาคารเรียน 6 และมอบหมายใหอาจารยในกลุมวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวเปนผูดูแล รับผิดชอบในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนที่มีปญหา    
เอกสารหลักฐาน 
1.5.5 (1) แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการ 
1.5.5 (2) รายงานการประชุม 
1.5.5(3) แผนพัฒนาการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารแกนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
(Improvement Plan) 
 ขอ 6.ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา ไดแก 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใชแหลงเรียนรูบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระตางๆสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยสระแกว  
(เอกสาร 1.5.6 (1)) 
2. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษและเช่ียวชาญ รุนที่ 37 วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ  
(เอกสาร 1.5.6 (2)) 
3. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “ทักษะสมองเพื่อพัฒนา
ชีวิตEF” วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมราชนครินทร  (เอกสาร 1.5.6 (3)) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใชแหลงเรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูใน
กลุมสาระตางๆสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยสระแกว  
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(เอกสาร 1.5.6 (4)) 
ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
5. โครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.ปทุมธานี รุนที่ 1 วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ (เอกสาร 1.5.6 (5)) 
6. โครงการคายจัดการเรียนรู การเพาะเห็ดโดยวิธีเกษตรอินทรีย วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยสระแกว 
(เอกสาร 1.5.6 (6)) 
7. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา “เพาะพันธุปญญา” วันที่ 29 
– 30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสาร 1.5.6 (7)) 
8. โครงการอบรมเชิงปปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
ศตวรรษที ่21” วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสาร 1.5.6 (8)) 
9. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษและเช่ียวชาญ รุนที่ 39 วันที่ 1 - 4 พฤสจิกายน 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ  
(เอกสาร 1.5.6 (9)) 
10. โครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.ปทุมธานี รุนที่ 2 วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559  
ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสาร 1.5.6 (10)) 
11. โครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.สระแกว รุนที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559  
ณ ศูนยสระแกว (เอกสาร 1.5.6 (11)) 
12. โครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.สระแกว รุนที่ 4 วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559  
ณ ศูนยสระแกว (เอกสาร 1.5.6 (12)) 
13. โครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.ปทุมธานี รุนที่ 5 วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559  
ณ หองประชุมโรงเรียนวัดแสงสรรค (เอกสาร 1.5.6 (13)) 
14. โครงการพัฒนาศิษยเกา เลาประสบการณ สานสายใย รวมใจครุศาสตร  วันที่ 25 มีนาคม 2560               
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ (เอกสาร 1.5.6 (14)) 
15. โครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาทักษะ 4-H Life Skills สําหรับ
ครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (เอกสาร 1.5.6 (15)) 
16. โครงการอบรมการพัฒนาสื่อสรางสรรคการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะ 4-H Life Skills 
สําหรับครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ  
(เอกสาร 1.5.6 (16)) 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุมสาระวิชาตาง ๆ 
วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยสระแกว (เอกสาร 1.5.6 (17)) 
18. โครงการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560  
ณ ศูนยสระแกว (เอกสาร 1.5.6 (18)) 
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เอกสารหลักฐาน 
1.5.6(1) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการใชแหลงเรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระตางๆสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 
2559 ณ ศูนยสระแกว 
 1.5.6(2) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและ
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ รุนที่ 37 วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2559  
ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
 1.5.6 (3) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง “ทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิต” วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมราชนครินทร   
 1.5.6 (4) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการใชแหลงเรียนรูบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระตางๆสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 
2559 ณ ศูนยสระแกว 
 1.5.6 (5) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.ปทุมธานี รุนที่ 1  
วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
 1.5.6 (6) รายงานผลการดําเนินโครงการคายจัดการเรียนรู การเพาะเห็ดโดยวิธีเกษตรอินทรีย  
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยสระแกว 
 1.5.6 (7) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
“เพาะพันธุปญญา” วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
1.5.6 (8) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21” วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
1.5.6 (9) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหมีและ
เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ รุนที่ 39 วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559  
ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
1.5.6 (10) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.ปทุมธานี รุนที่ 2  
วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
1.5.6 (11) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.สระแกว รุนที่ 3  
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนยสระแกว 
1.5.6 (12) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.สระแกว รุนที่ 4  
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยสระแกว 
1.5.6 (13) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนเครือขาย จ.ปทุมธานี รุนที่ 5  
วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดแสงสรรค 
1.5.6 (14) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศิษยเกา เลาประสบการณ สานสายใย รวมใจครุศาสตร  
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
1.5.6 (15) รายงานผลการดําเนินโครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนา
ทักษะ 4-H Life Skills สําหรับครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
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เอกสารหลักฐาน (ตอ)  
1.5.6 (16) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสรางสรรคการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
ทักษะ 4-H Life Skills สําหรับครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยฝกประสบการณ 
1.5.6 (17) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกลุมสาระวิชาตาง ๆ วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยสระแกว 
1.5.6 (18) รายงานผลการดําเนินโครงการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 
มิถุนายน 2560 ณ ศูนยสระแกว 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. นายกิตติภัค สุดสะกร ี

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ที่สงเสริมผลการ
เรียนรูใหแกนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 6 ดานโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม (เอกสาร 1.6.1(1))     
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ป 2559 
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 ขอ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู  
            3) ทักษะทางปญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ดังน้ี 

โครงการ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคล 

วิเคราะหเชิง
ตัวเลข ส่ือสาร 

การใช
เทคโนโลยี 

ไหวครูคณะครุศาสตร 2559 √ √ √ √ √ 
แสดงมุทิตาจิตแดอาจารยเกษียณอายุ
ราชการ 

√  √ √ √ 

พัฒนาอัตลักษณนักศึกษาครุศาสตร √ √ √ √ √ 
ตามรอยพออยูอยางพอเพียง √ √ √ √ √ 
อนุรักษวัฒนธรรมไทย “วันกตัญูครูใน
ดวงใจ” 

√ √ √ √ √ 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอย
กระทง” 

√ √ √ √ √ 

ผลิตผูนําดวยวิธีการทางประชาธิปไตย √ √ √ √ √ 
ปฐมนิเทศ “รับขวัญราชพฤกษชอใหม” √ √ √ √ √ 
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยสูอาเซียน
ครั้งที่ 4 

√ √ √ √ √ 

พัฒนาศิษยเกา เลาประสบการณ สาน
สายใยรวมใจครุสาสตร 

√ √ √ √ √ 

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค √ √ √ √ √ 
กีฬานองใหม “ครุศาสตรสัมพันธ 
สายใยรักตานยาเสพติด” 

√ √ √ √ √ 

แขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย  
“เจาฟาเกมส” ครั้งที่ 13 

√ √ √ √ √ 

จัดซุมบัณฑิต √ √ √ √ √ 
ใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ √ √ √ √ √ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม √ √ √ √ √ 
รดนํ้าขอพรผูใหญ √ √ √ √ √  
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เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1)  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการไหวครู ประจําป 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ บริเวณช้ัน 
2 อาคาร 80 ป วไลยอลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.6.2(2)  รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
1.6.2(3)  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย“วันกตัญูครูในดวงใจ วันที่ 25 
มกราคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรมและหอประชุมวไลยอลงกรณ 
1.6.2(4) รายงานผลการดําเนินโครงการผลิตผูนําดวยวิธีการทางประชาธิปไตย วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ณ ลาน
วัฒนธรรม 
1.6.2(5) รายงานผลการดําเนินโครงการรับขวัญราชพฤกษชอใหม ปการศึกษา 2559 วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 
2559   ณ อาคาร 80 ป ช้ันลาง 
1.6.2(6) รายงานผลการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินไทยสูอาเซียนครั้งที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ 
2560   ณ ลานวัฒนธรรม 
1.6.2(7) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศิษยเกา เลาประสบการณ สานสายใยรวมใจครุสาสตร วันที่ 25 
มีนาคม 2560  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 
1.6.2(8) รายงานผลการดําเนินโครงการแขงขันกีฬานองใหม “ครุศาสตรสัมพันธ สายใยรักตานยาเสพติด” วันที่ 
7 กันยายน 2559 ณ โรงยิม 3 
1.6.2(9) รายงานผลการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจาฟาเกมส”ครั้งที่ 13 วันที่ 27 – 31 
มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง 
1.6.2(10) รายงานผลการดําเนินโครงการใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ 
หอง 7301 
1.6.2(11) รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ รุนที่ 1 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 รุน
ที่ 2 วันที่ วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 ณ วัดปญญานันทาราม 
1.6.2(12) รายงานผลการดําเนินโครงการรดนํ้าขอพรผูใหญ สานใยสัมพันธ ครั้งที่ 5 วันที่ 15 เมษายน 2560 ณ 
ลานวัฒนธรรม 
หมายเหตุ 1. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ลอยกระทง” ไมไดดําเนินการเน่ืองจากทางราชการงดงาน
รื่นเริง 
             2. กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแดอาจารยเกษียณอายุราชการ ไมไดดําเนินการเน่ืองไมมีอาจารยใน
คณะเกษียณอายุ  
             3. กิจกรรมตามรอยพออยูอยางพอเพียง ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยในกิจกรรมพิธีอัญเชิญตรา
พระราชลัญจกร 
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 ขอ 3.จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ในเรื่อง ความหมาย
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ การเขียนโครงการตามวงจร PDCA การนําผล
จากการดําเนินงานไปปรับปรุง โดยจัดกิจกรรมดังน้ี 
1. โครงการใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560 หอง 7301 (เอกสาร1.6.3 (1)) 
2. รวมโครงการอบรมใหความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (PDSA) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
ณ หองประชุมราชนครินทร ช้ัน 5 อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร(เอกสาร1.6.3 (2))       
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(1) รายงานผลการดําเนินโครงการใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560  
หอง 7301 
1.6.3(2) รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมใหความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (PDSA) วันที่  
16 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมราชนครินทร ช้ัน 5 อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 ขอ 4.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
       คณะครุศาสตรมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมในรอบ 12 เดือน และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยคณะไดจัดระบบการ
ดําเนินงานใหมตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA และจัดทําเปนแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
ครุศาสตร ในครั้งตอไป โดยจากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีขอเสนอแนะในการพัฒนา
กิจกรรมทุกโครงการ ซึ่งขอเสนอแนะสวนใหญจะเนนการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีความนาสนใจ 
บางโครงการควรการปรับเรื่องเวลาและสถานที่ รวมทั้งการกระตุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียง     
เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) แบบสรุปผลการดําเนินโครงการตามกรอบ TQF  
 ขอ 5.ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี
ข้ันตอน ดังน้ี 
1. ประชุมหัวหนาโครงการเพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 1.6.5 (1)) 
2. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรอบ 12 เดือน โดยใชแบบ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.6.5 (2)) 
3. สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.5.4(3))     
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) บันทึกการประชุม 
1.6.5(2) แบบประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.6.5(2) รายงานสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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 ขอ 6.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อสรุปปญหาที่พบในการ
ดําเนินงาน ในปการศึกษา 2559 ซึ่งพบวา กิจกรรมในป 2559 มีการดําเนินงานที่ดีข้ึนกวา ป 2558 เน่ืองจากได
รวบรวมกิจกรรมที่มีความซ้ําซอนในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ของนักศึกษาเขาไวดวยกัน ทําใหประหยัดเวลาและงบประมาณ ปญหาที่
พบในการจัดกิจกรรมในป 2559 คือ นักศึกษาบางคนยังไมใหความรวมมือในบางกิจกรรม ไดแกกิจกรรม
โครงการแขงขันกีฬานองใหม “ครุศาสตรสัมพันธ สายใยรักตานยาเสพติด”  ปญหากิจกรรมไมนาสนใจและใน
บางกิจกรรมที่เชิญวิทยากรมาใหความรูควรเลือกวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและมีเทคนิคการนําเสนอที่
นาสนใจ ดังน้ันในปการศึกษา 2560 คณะกรรมการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ไดประชุม
และใหขอเสนอแนะ คือ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจะยังคงกิจกรรมเดิมไวแตจะปรับรูปแบบกิจกรรมทุก
กิจกรรมเพื่อใหกิจกรรมมีความนาสนใจและสามารถสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดอยางครบถวนครบถวน รวมทั้งเนนยํ้าใหอาจารยประจําหลักสูตร
ประชาสัมพันธนักศึกษาเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน        
เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) แผนพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ป 2560 
1.6.6(2) รายงานการประชุม 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ การใชชี วิตแก นักศึกษารวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา  
2. คณะครุศาสตรไดจัดสรางหองใหคําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่มีปญหาของคณะครุศาสตร และมอบหมาย
ใหอาจารยกลุ ม วิชาจิต วิทยาการแนะแนวเปน
ผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษา 
3. นักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภสวนใหญให
ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมตางๆตามปฏิทิน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู 
4. มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ของคณะครุ
ศาสตรที่เปนแกนนํานักศึกษาและใหความรวมมือใน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู ให
สําเร็จตามวัตถุประสงคเปนอยางดี 
5. มีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
เหมาะสม เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะความเปนผูนํา
ใหแกคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ของคณะครุ
ศาสตรที่เปนแกนนํานักศึกษาใหมากข้ึนเพื่อนําไปใชใน
การประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเองในอนาคต 
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศบริเวณลาน
วัฒนธรรมที่นักศึกษาใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมใหดีข้ึน 
3. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การใชชีวิตแก
นักศึกษารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
อยางตอเน่ือง 
4. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักศึกษา
ที่มาเขารับบริการใหหองใหคําปรึกษาเพื่อเปน
ประโยชนสําหรับอาจารยผูรับผิดชอบไดนําไปปรับปรับ
การใหบริการตอไป 
4. ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินกิจกรรมใหนาสนใจและ
เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สถานที่จัดเก็บอุปกรณสําหรับการทํากิจกรรม 
2. ความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณลานวัฒนธรรม
และหองกิจการนักศึกษา 
 

1. จัดหาสถานที่เก็บอุปกรณในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหเหมาะสมและเพียงพอเพื่อนําไปใชในครั้ง
ตอไป 
2. แตงต้ังคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อรับผิดชอบดูแล
บริเวณลานวัฒนธรรมและหองกิจการนักศึกษา 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
1. การรวมแรงรวมใจของคณาจารยคณะครุศาสตรในการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของคณะ 
ครุศาสตร “แตงกายดี มีความเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถ่ิน”  
2. คุณลักษณะความเปนผูนําของประธานนักศึกษาที่สามารถเปนแบบอยางใหกับรุนนองตอไปได   
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :   
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
3. นายลอมพงค บริรักษ 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะครุศาสตรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยพัฒนาและเช่ือมโยงรวมกับเว็บไซต สถาบันวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ 
สงเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวยขอมูลที่มีระบบฐานขอมูลนักวิจัย ฐานขอมูล
ทรัพยสินทางปญญา ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และประเภททุนสนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับการรับทุนวิจัย
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การตีพิมพบทความทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยมีการสรุปรายละเอียดของเงิน งบประมาณวิจัย ของอาจารยคณะครุศาสตรทั้งภายในและ
ภายนอก  
      คณะครุศาสตร มีการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลของนักวิจัย  มีการเผยแพรผลการวิจัย ระมีระบบข้ันตอน
การทําวิจัย http://edu.vru.ac.th ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกมี
ฐานขอมูลในการสืบคนดานการศึกษาเปนประโยชนตอการเรียนรู คณาจารยสามารถใชเปนเวทีในการเผยแพร
ความรู อีกทั้งเปนแหลงสนับสนุนขอมูลในการทําวิจัยดวย 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.1(1) เว็บไซตคณะครุศาสตร http://edu.vru.ac.th 
2.1.1(2) ระบบจัดเก็บขอมูลของนักวิจัย http://edu.vru.ac.th/main/?page_id=260 
2.1.1 (3)  การเผยแพรผลการวิจัย http://edu.vru.ac.th/website/showresearch.php  
2.1.1(4) บริการฐานขอมูลออนไลน สํานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1.4(5) ระบบ VRU Library VPN  (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852) 
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 ขอ 2.สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปน้ี       
             - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค                                                                                                                                      
             - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
             - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค                    
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
             - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting professor) 
ผลการดําเนินงาน 

คณะครุศาสตร มีสิ่งสนับสนุนดานการวิจัยโดยใชงานรวมกับสํานักวิทยบริการฯ สํานักวิจัยและพัฒนา เพือ่สนับสนุน
ใหมีงานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ในประเด็นตอไปน้ี 
     1. รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ในการสงบทความวิจัยทั้งของนักศึกษาและ
อาจารยเพื่อเผยแพร 
     2.  พัฒนาใหมีคลินิกวิจัย ของคณะครุศาสตร เพื่อใหมีคลินิกในการใหคําปรึกษาในการวิจัยสําหรับนักวิจัยนองใหม 
และนักศึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยใชหอง 6104 อาคาร 6 
     3. เว็บไซตของ คณะครุศาสตร  เพื่อเผยแพรงานวิจัยและบทความทางวิชาการและเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูดานการศึกษา 
     4. หองสมุดไดใหบริการศึกษาคนควาขอมูลไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) โดยมีการสอบถามทุกปในดานความตองการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูทั้งหนังสือภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ ในสวนของครุศาสตรไดขอใหจัดซื้อหนังสือสําหรับการเรียนการสอนภาษาจีนและหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และไดรบัความรวมมือจัดหาใหเปนอยางดี 
     5. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย เชน  หองปฏิบติัการคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรภายในหอง
หลักสูตร ระบบการสืบคน online ที่สามารถลงช่ือเขาใชและดาวนโหลดขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย บทความวิจัยได
จากฐานขอมูลในประเทศและตางประเทศ 
     6. คณะมีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและ
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2(1) หองสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ช้ัน 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
2.1.2(2) คลินิกวิจัยคณะครุศาสตร และหนาเวปไซตของคณะครุศาสตร  
2.1.2(3) หองสมุด (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.1.2(4) หองสืบคน (หองปฏิบ ัติคอมพิวเตอรคณะ) (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
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 ขอ 3.จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
     ในปงบประมาณ 2560 อาจารยคณะครุศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยและงาน
สรางสรรคจากมหาวิทยาลัย เปนจํานวน 2,648,058 บาท 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3(1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ วาดวยกองทุนวิจัย พ.ศ.2548 
2.1.3(2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ วาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2548 
2.1.3(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 727/2557 เรื่องแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจําคณะครุศาสตร ลงวันที่ 26 เมษายน 2557 
2.1.3(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การใหทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2559 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  เรื่องการใหทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 
  1. อาจารยตะวัน ไชยวรรณ  จํานวนเงิน 50,000 บาท 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  เรื่องการใหทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 
  1. อาจารยเมษา  นวลศรี  จํานวนเงิน 170,000 บาท 
  2. อาจารยนิติกร  ออนโยน  จํานวนเงิน 90,000 บาท 
  3. อาจารยรัตวรรณ  พูดเพราะ  จํานวนเงิน 50,000 บาท 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  เรื่องการใหทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 
  1. อาจารยคันธรส ภาผล  จํานวนเงิน 150,000 บาท 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  จุยทอง  จํานวนเงิน 20,000 บาท 
- ทุนภายนอกจากสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
  1. อาจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ  จํานวนเงิน 120,000 บาท 
- ทุนภายนอกภายใตชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยใชโครงงานฐาน
วิจัย ในพื้นที่ภาคกลาง ปที่ 1 (ความรวมมือฯ มรภ.-สกว.) จํานวนเงิน 100,000 บาท 
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา คงทอง  
  2. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ 
  3. อาจารยนิติกร ออนโยน 
  4. อาจารยศุภมัย พรหมแกว 
  5. อาจารยนันทิยา รักตประจิต 
  6. อาจารยอรนุช สมประสิทธ์ิ 
  7.  อาจารย ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
- ทุนพัฒนาสรางพลังรวมในการพัฒนาเปนเมืองนาอยูตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน (ทุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบงสัดสวนงานวิจัยลงตามคณะตางๆ  
นักวิจัย 21 คน 
  1. รองศาสตราจารย ดรสมบัติ คชสิทธ์ิ 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดร.อุษา  คงทอง 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร  พิญชกุล 
  4. อาจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
  5. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา 
  6. อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
  7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล 
  8. อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท 
  9. อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ 
 10. อาจารยอรัญญา  มุดและ 
 11. อาจารยนิตย  เน่ียงนอย 
 12. อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก 
 13. อาจารยวัสสพร   จิโรจพันธุ 
 14. อาจารยแสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ 
 15. อาจารยณัฐวัตร  สุดจินดา 
 16. อาจารยตะวัน  ไชยวรรณ 
 17. อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา 
 18. อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน 
 19. อาจารยกนกวรรณ  ปานสุขสาร 
 20. อาจารยสายนภา  วงศวิศาล 
 21. อาจารยศัสยมน  สังเว 
ขอ 4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณสนับสนุนใหอาจารยไดเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อาจารยในคณะครุศาสตร
ไดรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 5 คน ไดแก 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  จุยทอง 
2. อาจารยพัชรนิทร  เศรษฐีชัยชนะ 
3. อาจารยตะวัน  ไชยวรรณ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 

 
 



42 
 

 

เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  
2.1.4(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑและอัตราการจายเงินรางวัลสนับสนุนงานสรางสรรคหรือ
สิ่งประดิษฐ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 
ขอ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ผลการดําเนินงาน 
        ดานการพัฒนาสมรรถนะอาจารย คณะสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมสัมมนาดานการวิจัย เพื่อให
อาจารยไดนําความรูมาพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนทั้งของนักศึกษาครูและของอาจารย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสรรเปน
งบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัยโดยดําเนินโครงการการ
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและงานสรางสรรค อาทิเชน  โครงการอบรม“คลินิกวิจัย; 
พัฒนาระบบสนับสนุนการผลผลงานวิจัย” เพื่อชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําวิจัยใหกับนักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะ
สามารถสรางสรรคงานวิจัยที่ดีได  นอกจากน้ีทางคณะครุศาสตรโดยคณบดีจะมีการยกยองอาจารยที่มีผลงานวิจัย
ในระดับดีและที่ไดรับทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกในที่ประชุมกอนเปดภาคเรียนทุกครั้งเพื่อใหเปน
แบบอยางที่ดีสําหรับนักวิจัยรุนตอไป 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) โครงการอบรม “คลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการผลงานวิจัย”การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและขอเสนอ
ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนทองถิ่น ของ “กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง-ศรีอยุธยา” 

2.1.6(2) คลินิกวิจัย: เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ขอ 6.มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
      มหาวิทยาลัยฯ  มีการสนับสนุนในเรื่องการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน โดยมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดข้ันตอนตางๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อชวย
คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการ
วิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ   
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6(1) ข้ันตอนการดําเนินงานจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชนในงาน
ที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 
 



43 
 

 

เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราจัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.
2554 
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐ
จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 
2.1.6(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
2.1.6(6) ผลงานการจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
3. นายลอมพงค บริรักษ 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะครุศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 530,000 บาท 
ภายนอก จํานวน 2,118,058 บาท รวมทั้งหมด จํานวน  2,648,058 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผู
ศึกษาตอ) จํานวน 65.50 คน  

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 530,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 530,000 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 2,118,058 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,118,058 

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 65.50 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 65.50 

4.จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 3 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 
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วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

2,648,058 
= 40,428.37 บาท/คน 

65.50 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

40,428.37 
x 5 = 5.00 คะแนน 

25,000 
ดังน้ัน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งหมดเทากับ 9,923.66 บาท/คน เทากับ 1.98 คะแนน  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
สังคมฯ 22,550 บาท/คน 
วิทยฯ 54,150 บาท/คน 
วิทยสุขภาพฯ 45,100 บาท/คน  

40,428.37 บาท/คน 5.00 คะแนน บรรล ุ

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2.1(1) 1. การเตรียมถานคารบอไนซจากชานออย สําหรับใชเปนวัสดุดูดซับสียอม  
2.2.1(2) 2. การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาคร:ูกรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.2.1(3) 3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
2.2.1(4) 4. ฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมอัลฟาอะไมเลสของยอดชะอม  
2.2.1(5) 5. การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใชหนังสือนิทานเลมใหญ เพื่อสงเสริมทักษะการพดู

สําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่21 
2.2.1(6) 6. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรูที่มีตอ

ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

2.2.1(7) 7. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานนําชมพิพิธภัณฑ 
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ 2560 

2.2.1(8) 8. โครงการ “การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช
โครงงานฐานวิจัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใตชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยใชโครงงานฐานวิจัย ในพื้นที่ภาค
กลาง ปที่ 1 (ความรวมมือฯ มรภ.-สกว.) 

2.2.1(9) 9. พัฒนาสรางพลังรวมในการพัฒนาเปนเมืองนาอยูตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน 
(ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 
บาท) แบงสัดสวนงานวิจัยลงตามคณะตางๆ  นักวิจัย 23 คน 
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
1. การเตรียมถานคารบอไนซจากชานออย 
สําหรับใชเปนวัสดุดูดซับสยีอม  

50,000 อ.ตะวัน ไชยวรรณ  
อ.ดร.ดวงดาว จันทรเนย  

 - 

2. การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของ
นักศึกษาครู:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

170,000 อ.เมษา นวลศร ี  - 

3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

90,000 อ.นิติกร ออนโยน  - 

4. ฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมอัลฟาอะไมเลสของยอด
ชะอม  

50,000 อ.รัตวรรณ พูดเพราะ  - 

5. การจัดกิจกรรมการเลานิทานโดยใช
หนังสือนิทานเลมใหญ เพื่อสงเสริมทักษะการ
พูดสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่21 

150,000 อ.คันธรส ภาผล    - 

6. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงผลติภาพ
รายวิชาหลักการจัดการเรียนรูที่มีตอ
ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 

20,000 ผศ.ดร.สุวรรณา   
จุยทอง 

 - 

7. โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงานนําชม
พิพิธภัณฑ สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 
2560 

120,000 อ.จิตเจริญ ศรขวัญ -  

8. โครงการ “การวิจัยและพัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใช
โครงงานฐานวิจัย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใตชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและ
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยใช
โครงงานฐานวิจัย ในพื้นที่ภาคกลาง ปที่ 1 
(ความรวมมือฯ มรภ.-สกว.) 

100,000 ผศ.ดร.อุษา คงทอง 
อ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
อ.นิติกร ออนโยน 
อ.ศุภมัย พรหมแกว 
อ.นันทิยา รักตประจิต 
อ.อรนุช สมประสิทธ์ิ 
อ.ดร.กาญจนา  
เวชบรรพต 

-  
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ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค จํานวนเงิน ผูวิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
9. พัฒนาสรางพลังรวมในการพัฒนาเปน
เมืองนาอยูตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอยาง
ย่ังยืน (ทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)) (งบ ฯ 
8,500,000 บาท) แบงสัดสวนงานวิจัยลงตาม
คณะตางๆ  นักวิจัย 21 คน 

1,898,058 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 
ผศ.ดร.ฐิติพร  พิญชกุล 
อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
ผศ.พนิดา  ชาตยาภา 
อ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
ผศ.ดร.กันตฤทัย  คลังพหล 
อ.ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท 
อ.ดร.ประพรรธน  พละชีวะ 
อ.อรัญญา  มุดและ 
อ.นิตย  เนี่ยงนอย 
อ.วิลินดา  พงศธราธิก 
อ.วัสสพร   จิโรจพันธุ 
อ.แสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ 
อ.ณัฐวัตร  สุดจินดา 
อ.ตะวัน  ไชยวรรณ 
อ.ศรัณยา  ฤกษขํา 
อ.ชยพล  ใจสูงเนิน 
อ.กนกวรรณ  ปานสุขสาร 
อ.สายนภา  วงศวิศาล 
อ.ศัสยมน  สังเว 

-  
(สสส.) 

รวม 2,648,058    
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
4. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปปฏิทิน (1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559) 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะครุศาสตร มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 51 เรื่อง โดยมีรายละเอียดผลงานคานํ้าหนัก 
ดังน้ี 

คานํ้าหนัก จํานวนเรื่อง ผลรวมคาถวงนํ้าหนัก 
0.20 22 4.40 
0.40 2 0.80 
0.60 18 10.80 
0.80 8 6.4 
1.00 1 1 

ผลถวงนํ้าหนักเทากับ  23.40 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 1. พัชรินทร  
เศรษฐีชัยชนะ 

1. แบบฝกเรื่อง การประยุกตสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  2  โ ด ย ใ ช
ก ร ะบ วน ก าร โพ ลย า /ง า น วิ จั ย
ระดับชาติ ราชนครินทร วิจัยและ
วิชาการ ครั้งที่ 8 21-22 มิถุนายน 
2559. 

 

 0.20 1. พัชรินทร   
เศรษฐีชัยชนะ 

2. กรณีศึกษา : การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องทศนิยม โดยใช
กระบวนการ เรียน-เลน-ฝกฝน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 /.//(International Conference 
Proceeding) ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  
22-24 พฤศจิกายน 2559. 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

 

 0.20 1. ฐิติพร พิชญกุล 
2. กันตฤทัย คลังพหล 
3. ธัญญารัตน ชาลี 

3. การศึกษาความสามารถในการ
เชื่อมโยงใชทัศนธาตุในการสรางงาน 
ศิลปะทัศนศิลป ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3:การประชุมเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 0.20 1. สุวรรณา จุยทอง 
2. อุษา คงทอง 
3. สมเกียรติ 
เรียบรอย 

4. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาดนตรี และความฉลาดทาง 
อารมณ โดยใชกิจกรรมนันทนาการ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3:วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภฏักาญจนบุรี ปที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

 

 0.20 1. พิทักษ นิลนพคุณ 
2. อุษา คงทอง 
3. รัติการ  
ขันคํานันตะ 

5. การพัฒนาชุดส่ือประสมการอาน
คําควบกลํ้า กลุมสารการเรียนรู 
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4:การประชุมเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 0.20 1. พิทักษ นิลนพคุณ 
2. อุษา คงทอง 
3. รัติการ  
ขันคํานันตะ 

6. ผลสัมฤทธ์ิของการใชชุดส่ือประ
สมการอานควบกลํ้า กลุมสาระการ 
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4:การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41  
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 0.20 1. ศักดา สถาพรวจนา 
2. ชาญชัย  
วงศสิรสวัสดิ ์
3. ฐิติมา กาบแกว 

7. คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 4:การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

 

 0.20 1. สุวรรณา  
โชติสุกานต 
2. อรสา จรูญธรรม 
3. นาตยา บุตะเขียว 

8. ความสัมพันธระหวางการเปนผูนํา
ทางวิชาการกับประสิทธิภาพการ 
ทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา:การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41  
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

 

 0.20 1. อุษา คงทอง 
2. กาญจนา  
สุจีนะพงษ 
3. อรุณรัตน ขยันดี 

9. การเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินและนําเสนอแนวทางการ 
ในการแกปญหาการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2: 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 
41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 0.20 1. ศักดา สถาพรวจนา 
2. ชาญชัย  
วงศสิรสวัสดิ ์
3. พิชามญชุ สํารวม 

10. การใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี:การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 0.20 1. อุษา คงทอง 
2. บุญเรือง ศรีเหรัญ 
3. สําเนา นิลบรรพ 

11. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซํ้าของ 
ผูเสพเมทแอมเฟตามีน:การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

 

 0.20 1. อุษา คงทอง 
2. บุญเรือง ศรีเหรัญ 
3. อังคนา  
กรัณยาธิกุล 
4. กําธร ขวัญเสนห 

12. การศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่
สงผลตอผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชา 
คอมพิวเตอรพื้นฐานของนักศึษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมศรีอยุธยา:การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

 

 0.20 1. อังคนา  
กรัณยาธิกุล 
2. ชาตรี เกิดธรรม 
3. วัชราภรณ เพ็งสุข 

13. การศึกษาองคประกอบและ
พัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน  
วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา:การประชุมวิชา 
ครั้งที่ 54 หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2-5 กุมภาพันธ 2559 

 

 0.20 1. อังคนา  
กรัณยาธิกุล 
2. ชาตรี เกิดธรรม 
3. วัชราภรณ เพ็งสุข 

14. รูปแบบบทเรียนออนไลนวิชา
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4:การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มรภ.กลุมศรีอยุธยา 7-8 กรกฎาคม 
2559 

 

 0.20 1. อุษา คงทอง 
2. กันตฤทัย คลังพหล 
3. ดวงแกว เฉยเจริญ 

15. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมคุณลักษณะอันพึง 
ประสงคในการเรียนวิชาที่เนนการ
ปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนตน:การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 30 มกราคม 2559 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
วิทยาเขตวัชรพล 

 
 
 
 

 0.20 1. ศักดา สถาพรวจนา 
2. นรลักษณ เอ้ือกิจ 
3. ธนพร วรรณกูล 

16. ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา
แบบผูบริการของผูบริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล:การ
ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 
7 วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ คณะ
สังคมศาสตร หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

 

 0.20 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. สมชัย ชวลิตธาดา 
3. เพิ่มศักดิ์ บัวรักษ 

17. การพัฒนารูปแบบเครือขาย
ความรวมมือดานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:
การประชุมสัมมนาการบริหาร
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ 
อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 
ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 0.20 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. สุรพล นอยแสง 
3. พัชราภรณ  
มาสุวัตร 

18. รูปแบบความสัมพันธของปจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล 
ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
งานวิจัย วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 
ณ หองประชุมอาคารวิจัยตอเน่ือง 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 0.20 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. เกษมชาติ  
นเรศเสนีย 
3. โกษิก เฉลิมหมู 

19. ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
กลยุทธการเรียนรูของนักเรียนจา
อากาศ:การประชุมสัมมนาการ
บริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 
29 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิจัย
และการศึกษาตอเน่ือง ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

 

 0.20 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. สมบัติ คชสิทธ์ิ 
3. นฤมล  
เจริญพรสกุล 

20. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารโรงเรียนเอกชน:การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41  
และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

 

 0.20 1. พิมพลักษณ  
มูลโพธ์ิ 

2. ไมตรี อินทร
ประสิทธ์ิ 

3. นฤมล ชางศร ี

 

21. ผลการทดลองใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางคณิตศาสตรของ
นักเ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  3. 

เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ดานคณิตศาสตรศึกษาคร้ังที่  2,  
67-74. 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

 

 0.20 1. ประพรรธน  
พละชีวะ 

2. ยุภาพร นอกเมือง 

3. ฐิติกานต  
ชูประดิษฐ 
4. สายนภา วงศวิศาล  

22. การพัฒนาทักษะการออกแบบ
งานนําเสนอดวยเวบเควสทรวมกับ
เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ในรายชื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู:การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9ธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

2 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไมอยู ใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะก ร ร ม การ ก าร อุ ด มศึ ก ษาว า ด ว ย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.4 1. พัชรินทร   
เศรษฐีชัยชนะ 
 

1. The Ability of Fourth Grade 
Students in Solving Word 
Problems of NATURAL 
Numbers ,Conference 
Organizers International 
Business Academics 
Consortium (iBAC) 
Nagoya,Japan  ,July 03-05,2016 

 0.40 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. ชาญชัย  
วงศสิรสวัสดิ ์
3. ประภาพรรณ 
ปรีวรรณ 

2. Influence of Administration, 
Cooperation and Instruction on 
Effectiveness of Dual 
Vocational Training towards 
characters 
and satisfaction of Traders in 
the Vocational Colleges in 
Thailand:A Study Using 
Structural Equation 
Modeling:The2nd 
Multidisciplinary Research and 
Innovation for Globally 
Sustainable Development 
February 25-26, 2016 Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
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ที่ 
ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 1. นิติกร ออนโยน 
2. ฐาปนา จอยเจริญ 
3. จิราภรณ  
เบญจประกายรัตน 

1. การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ : กรณีศึกษากลุมวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี : วารสารวิจัยและพัฒนา  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 

 
 

 0.60 1. กันตฤทัย คลังพหล  
2. วัสสพร จิโรจพันธุ   
3. ณัฐวัตร สุดจินดา 

2. สภาพปญหาการสรางกฎเกณฑ
การใหคะแนนเพื่อประเมินคานิยม
หลัก 12 ประการในระดับ
ประถมศึกษา : วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 11 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2559) 

 

 0.60 1. อุษา คงทอง 
2. บุญเรือง ศรีเหรัญ 
3. อังคนา  
กรัณยาธิกุล 
4. กําธร ขวัญเสนห 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา:
วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน ปที่ 31 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 
2559 

 

 0.60 1. พนิดา  ซาตยาภา 4. การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย โดยใชแผนที่ทางความคิด : 
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 
11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559) 

 

 0.60 1. สุวรรณา จุยทอง 
2. อุษา คงทอง 
3. สมเกียรติ 
เรียบรอย 

5. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาดนตรี และความฉลาดทาง 
อารมณ โดยใชกิจกรรมนันทนาการ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3:วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ปที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 
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ที่ 
ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

 

 0.60 1. อังคนา  
กรัณยาธิกุล 
2. ชาตรี เกิดธรรม 
3. วัชราภรณ เพ็งสุข 

6. การศึกษาองคประกอบบทเรียน
ออนไลนวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา:วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา เทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ปที่  
28 ฉบับที่ 97 มกราคม-มีนาคม 
2559 

 

 0.60 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. สุรพล นอยแสง 
3. พัชราภรณ  
มาสุวัตร 

7. รูปแบบของปจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ในฝน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน:วารสารวิจัย
และพัฒนาวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปที่ 11 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2559 

 

 0.60 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. ชาญชัย  
วงศสิรสวัสดิ ์
3. ประภาพรรณ 
ปรีวรรณ 

8. รูปแบบโครงสรางความสัมพันเชิง
สาเหตุขององคประกอบที่สงผลตอ
ประสิทธิผลการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี:วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ปที่ 11 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2559 

 

 0.60 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. เกษมชาติ  
นเรศเสนีย 
3. โกษิก เฉลิมหมู 

9. กลยุทธการบริหารจัดการเรียนรู
ของโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศกองทัพอากาศ:
วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปที่ 
13 ฉบับที่ 24 มกราคม-มิถุนายน 
2559 SWU Educational 
Administraton Journal Vol.13 
No.24 January-June 2016 ISSN 
1685-2257 

 

 0.60 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. สมบัติ คชสิทธ์ิ 
3. นฤมล  
เจริญพรสกุล 

10. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน:วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 
11 ฉบับที่3  กันยายน-ธันวาคม 
2559 
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ที่ 
ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

 
 0.60 1. เปรมจิตต ขจรภัย 

ลารเซน 
 

11. สะเต็มศึกษา. วารสารวไลย
อลงกรณปริทัศน (มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร), 6(3), 185-195. 

 

 0.60 1. เปรมจิตต ขจรภัย 
ลารเซน 

12. ผูบริหารโรงเรียน STEM. 
(2559). วารสารวิชาการหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 8(23), 247-258.  

 

 0.60 1. เปรมจิตต ขจรภัย 
ลารเซน  
2. Robert William 
Larsen 

13. Making Sense of Math: How 
to Help Every Student Become 
a Mathematical Thinker and 
Problem Solver, by Seeley, 
Cathy L., Alexandria, Virginia, 
USA: ASCD, 2016, วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน. 8(22). 229-
235. 

 

 0.60 1. Robert William 
Larsen 
2. เปรมจิตต ขจรภัย 
ลารเซน 
3. กอบกุล  
สังขะมัลลิก 
4. พิมพลักษณ  
มูลโพธ์ิ 
5. ศัสยมน สังเว 

14. ผลการจัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษสําหรบนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ. 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการ
สอน. 8(23). 91-97. 

 

 0.60 1. สุธี พรรณหาญ 
2. ธงชัย นิลคํา 

15. การพัฒนาแหลงเรียนรูปาชุมชน
รองคําแดง บานคําแคนตําบลสราง
เที่ยง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
(2559. วารสารสวนสุนันทา) 

 

 0.60 1 ประยูร บุญใช 
2. ปฏิพงษ จงรูธรรม
3. ภูมิพงษ  
จอมหงสพิพัฒน  

 

16. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (2559. สักทอง: 
วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 

 

 0.60 1. ประยูร บุญใช 
2. สาวิตรี เถาวโท 
3. ภูมิพงศ  
จอมหงษพิพัฒน 
 

17. การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารขามวัฒนธรรมสําหรับ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต หาวิทยาลัย
ราชภัฏ (2559. วารสารเซนตจอหน) 
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ที่ 
ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

 

 0.60 1. สุธี พรรณหาญ 
2. ประยูร บุญใช 
3. วิภาวดี แขวงเมฆ 
4. กนกวรรณ  
ปานสุขสาร  
5. Sheldon 
Spencer Danieals. 
 

18. ผลการจัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (2559. 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 
 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือ
ตีพิ มพ ใ นวา ร ส าร วิช าการ ที่ ป ร ากฏ ใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 1. กันตฤทัย  
คลังพหล   
2. วัสสพร จิโรจพันธุ 

1 ผลการพัฒนาความสามารถดาน
การประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
/วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 10 ฉบับที่ 2  
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 หนา 
178-188 

 

 0.80 1. ฐาปนา จอยเจริญ 
2. เมษา นวลศรี 
 

2. การวิเคราะหสมรรถนะครูไทย
ตามกรอบสมรรถนะของครูแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในศตวรรษที่ 
21 กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง /
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ปที่ 10 ฉบับที่ 
1 มกราคม-เมษายน 2559 หนา 
142-154 

 

 0.80 1. ธัญวรัตน ปนทอง   
2. เมษา นวลศร ี
 
 

3. การวิจัยประเมินความตองการ
จําเปนเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ./วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 10 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-
สิงหาคม 2559 หนา 189-200 
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ที่ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

  

0.80 1. ชอเพชร เบาเงิน 
2. ชาญชัย  
วงศสิรสวัสดิ ์

4. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ขององคประกอบที่สงผลตอการ
พัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

 

 0.80 1. ศศิธร จันทมฤก 
2. พนิดา  ชาตยาภา 

5. สภาพและปญหาการจัด
ประสบการณและการประเมิน
คานิยมหลัก 12 ประการของครู
ปฐมวัย/วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 10 ฉบับที่ 
3 กันยายน-ธันวาคม 2559 

 

 0.80 1. สุวรรณา จุยทอง 6. ผลของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู ตามแนวการสอนของ
ครูผูสอนคณิตศาสตรดีเดนที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 10 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2559 

 

 0.80 1. อุษา คงทอง 
2. บุญเรือง ศรีเหรัญ 
3. อังคนา  
กรัณยาธิกุล 
4. กําธร ขวัญเสนห 

7. The Development of 
Teaching Model of Basic 
Computer Course for 
Undergraduate Students in 
Facalty of Education 
at Si Ayutthaya Rajabhat 
University Group:International 
Journal of the Computer,The 
internet and Management 
(Setember-December 2016) 

 

 0.80 1. อุษา คงทอง 
2. กันตฤทัย  
คลังพหล 
3. ดวงแกว เฉยเจริญ 

8. การวิเคราะหองคประกอบของ
คุณลักษณะอันพึงประสงคในการ
เรียนวิชาที่เนนการปฏิบัติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน:
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2559 
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ที่ 
ขอมูลพื้นฐาน คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติต ามประกาศ  ก .พ .อ .  หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

1.00   

- ผลงานวิ จัยที่ หน วยงานหรื อองค ก ร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

1.00 1. อรสา จรูญธรรม 
2. สุวรรณา  
โชติสุกานต 
3. จิตเจริญ ศรขวัญ 

1. รายงานการวิจัย 
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการงานนําชมพิพิธภัณฑ 
ป งบป ระมาณ 2 559  สํ า นั กงาน
พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเ กียรติ
พ ร ะบ าท สม เ ด็ จพ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว 
(องคการมหาชน) 

- ผลงานคนพบพัน ธุพืช พันธุ สัตว  ที่
คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

1.00   

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

1.00   

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการ
พิจารณาตามหลักเกณฑการประ เ มิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการ
พิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสรางสรรค 

6 
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส Online      

0.20   

7 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบัน 

0.40   

8 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

0.60   
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ที่ 
ขอมูลพื้นฐาน 

คา
น้ําหนัก 

ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสรางสรรค 

9 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ 

0.80   

10 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

11 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

   

12 
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

   

 
วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ตามสูตร 

23.40 
= x 100 34.16 % 

68.50 
 2. แปลงคารอยละทีคํ่านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

34.16 
x 5 = 5.00 คะแนน 

20 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
สังคมฯ 18.40 % 
วิทยฯ 27.60 % 
วิทยสุขภาพฯ 27.60 % 

รอยละ 34.16  5.00 คะแนน บรรล ุ
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ 
2. อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ 
3. อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 
4. นางสาวกนกภรณ สุธัมรส 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตรไดจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมประจําป โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร ที่ 
369/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (3.1.1(1)) โดยไดมีการสํารวจความตองการการรับบริการวิชาการแก
สังคม ทั้งในรูปแบบการตอบแบบสอบถาม และการพบปะพูดคุย อาทิเชน ผูอํานวยการโรงเรียน ครูประจําช้ัน 
บุคลากรทางการศึกษา และผูที่เคยเขารับการบริการวิชาการในปการศึกษาที่ผาน (3.1.1(2)) เพื่อจัดทําแผนงาน 
โครงการ การบริการวิชาการแกโรงเรียนและสังคม ชุมชน นําเสนอแผนงาน โครงการ การบริการวิชาการ เมื่อที่
ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแผนงานและโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีทั้งโครงการบริการวิชาการที่จัดอยางตอเน่ือง 
และโครงการบริการวิชาการที่จัดทําข้ึนใหม ทั้งน้ีไดมีการประชุมกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม ตามคูมือการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2559 (3.1.1(3)) ดังน้ี 
     1.  ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1.1 กําหนดจํานวนผูเขารับบริการวิชาการในแตละโครงการ โดยคิดเปนรอยละของผูเขารวมโครงการ 
 1.2 รอยละของโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 2560 

1.3 รอยละของโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นตามไตรมาสที่กําหนดของปงบประมาณ 2560 
     2.  ตัวช้ีวัดระดับคุณภาพ  

2.1 กําหนดรอยละของความสําเร็จในการจัดโครงการ 
2.2 ความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมและการเขารวมโครงการ 
2.3 ความรู ความเขาใจ ที่ไดรับจากกิจกรรมการบริการวิชาการ 

          2.4 การนําความรูที่ไดจากการบริการวิชาการไปปฏิบัติใชจริง 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
       ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตรไดจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม
ประจําป โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการที่ 2472/2558 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยไดมีการสํารวจความตองการการรับบริการวิชาการแกสังคม (แบบสรุปผลการ
สํารวจความตองการรับการบริการวิชาการ)    เพื่อจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม  ทั้งน้ีไดมีการประชุม
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนโครงการบริการวิชาการแกสังคม (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยครูฯ 5/2559  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559)       
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร ที่ 369/2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
3.1.1(2) แบบสรุปผลการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการแกสังคม 
3.1.1(3) คูมือการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2559 
3.1.1(4) แผนบริการวิชาการแกสังคม คณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2560 
3.1.1(5) แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 
3.1.1(6) แผนบริการวิชาการแกสังคม งบประมาณ 2560  
3.1.1(7) รายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยครู ครั้งที่ 5/2559  (เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559) 
 ขอ 2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร นําแผนที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนฯ (3.2.1(1)) จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 
(3.2.1(2)) เพื่อศึกษาถึงประโยชนของการใหบริการ และการปรับปรุงการบริการใหดีและทันสมัยทันตอเปน
เหตุการณเพื่อใหนักศึกษา ชุมชน หรือสังคมไดรับประโยชนมากที่สุด จากการบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี 

1.  โครงการศิลปะสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยโปรแกรม GSP สําหรับครูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
และฝกปฏิบัติการสรางลวดลายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยโปรแกรม The geometer’s Sketchpad : 
GSP สําหรับครูคณิตศาสตรในเขตภาคกลาง เพื่อนําเสนอแนวคิดการสรางศิลปะสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดวยโปรแกรม The geometer’s Sketchpad : GSP สําหรับครูคณิตศาสตรในเขตภาคกลาง และเพื่อสรางเจต
คติที่ดีตอการใชโปรแกรม The geometer’s Sketchpad : GSP  พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. โครงการบริหารจัดการงานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหผูเขารวมโครงการได
เรียนรูและสัมผัสบรรยากาศแบบจีนในสถานที่ที่แสดงถึงความสําคัญและประวัติความเปนมาของชาวจีนและ
ศิลปวัฒนธรรมตางๆของจีน อีกทั้งยังไดลงมือปฏิบัติจริง ไดนําเสนอการแสดงดานศิลปวัฒนธรรมตางๆของไทย
และจีนที่หลากหลายแตกตางกันไป และยังไดมีสวนรวมในอนุรักษสงเสริมทํานุบํารุง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
และจีน 

3. โครงการ Christmas for All เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง มี
ประสบการณดานการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร (Extracurricular activity)  มีการบูรณา
การความรูดานศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการสอน  มีจติอาสา รับผิดชอบตอสังคมในการแบงปนความรูดานภาษา
ใหกับโรงเรียนเครือขายที่มีศิษยเกาปฏิบัติงานอยู และเพื่อใหนักศึกษานักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
4. โครงการใหบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. เพื่อบริการวิชาการดานการเรียนการสอนใหกับครูและนักเรียน

โรงเรียนตชด. โดยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนการสอนไดตอไป และเพื่อเปน
การประชาสัมพันธ หลักสูตรตางๆ ในคณะครุศาสตรใหเปนที่รูจักของครู และนักเรียน 

5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนําหัวเช้ือนํ้าหมักชีวภาพมาผลิตเปนนํ้ายาอเนกประสงค เพื่อให
ผูเขารวมโครงการ คือ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน 120 คน  ไดมี
ความรูความเขาใจและสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได อันเปนการ
นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต 

6.  โครงการคายคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดของนักเรียน โดยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด
ของนักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโดยใชกระบวนการคาย
คณิตศาสตร และเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตรและนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรคณะครุศาสตรใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด และการแกปญหาในการจัดคาย
คณิตศาสตร 

7.  โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน เพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร
และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร ใหมีความรูความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับผูเรียน และเพื่อพัฒนาศักยภาพดานทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

8.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน Activity Based-Learning for English Teachers เพื่อใหผูเขาอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Activity-Based Learning และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

9.  โครงการบริการวิชาการความรูพื้นฐานภาษาไทย-ภาษาจีน เพื่อใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน  สถานศึกษา
และนักเรียนในพื้นที่บริการวิชาการ ใหไดรับความรูเรื่องพื้นฐานทางภาษาไทย-ภาษาจีน และนําไปประยุกตใช
ประโยชนได 

10.  โครงการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการสอนและการเรียนรูของนักเรียน เพื่อให
ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร และนําไป
ประยุกตใชได เพื่อใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตรที่สัมพันธกับความเปนสากล และสามารถ
ใชภาษาอังกฤษงายๆในการสื่อสารบกเลาเรื่องราว หรือขอมูลตางๆได 

11.  โครงการคายพัฒนาคณิตศาสตรสูอาเซียน เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
พื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร และนําไปประยุกตใชได และเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียน คณิตศาสตรที่สัมพันธกับอาเซียน และสามารถใชภาษาอังกฤษงายๆ ในการสื่อสารบอกเลา
เรื่องราว หรือขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนได 

12.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูชุมชนสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาความรูภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 
      13.  โครงการครูวิทยเพื่อพอ และพอเพียง ครั้งที่ 2 เพื่อสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการทางดานเคมี
และวิทยาศาสตรทั่วไป ใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และสมาชิกในชุมชน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
และสามารถนําความรูไปใชประโยชน เปนการนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
คณาจารยสาขาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ กับนักเรียน ครู 
และสมาชิกในชุมชน และเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 
     ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการ
บริการวิชาการ เพื่อศึกษาถึงประโยชนของการใหบริการ และการปรับปรุงการบริการใหดีและทันสมัยทันตอเปน
เหตุการณเพื่อใหนักศึกษา ชุมชน หรือสังคมไดรับประโยชนมากที่สุด จากการบริการวิชาการแกสังคม 
เอกสารหลักฐาน 
3.2.1(1) แผนบริการวิชาการแกสังคม คณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2560 
3.2.1(2) แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2560 
3.2.1(3) แผนบรกิารวิชาการแกสังคมปการศึกษา 2559 
 ขอ 3.โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปดวย 4 สวน คือ  

1. การดําเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดแก 

1.1  โครงการศิลปะสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยโปรแกรม GSP สําหรับครูคณิตศาสตร เพื่อ
พัฒนาและฝกปฏิบัติการสรางลวดลายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยโปรแกรม The geometer’s 
Sketchpad : GSP สําหรับครูคณิตศาสตรในเขตภาคกลาง 

1.2  โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน 
1.3  โครงการบริหารจัดการงานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน   
1.4  โครงการ Christmas for All 
1.5  โครงการใหบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. 
1.6  โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 

2. การดําเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักสงเสริม 
การเรียนรูและบริการวิชาการ ไดแก 

2.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนําหัวเช้ือนํ้าหมักชีวภาพมาผลิตเปนนํ้ายาอเนกประสงค 
2.2  โครงการคายคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดของนักเรียน 
2.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน Activity Based-Learning for English Teachers 
2.4  โครงการบริการวิชาการความรูพื้นฐานภาษาไทย-ภาษาจีน 
2.5  โครงการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการสอนและการเรียนรูของนักเรียน  
2.6  โครงการคายพัฒนาคณิตศาสตรสูอาเซียน  
2.7  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูชุมชนสําหรับเด็กปฐมวัย 
2.8  โครงการครูวิทยเพื่อพอ และพอเพียง ครั้งที่ 2 

3. การดําเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร รวมกับศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดแก 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
3.1  โครงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนดวย STEM EDUCATION และ 4-H Life Skills โดยจัด

อบรมใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือขาย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแกว แบงออกเปนแตละรุน ต้ังแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

4. การดําเนินงาน งานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
เชน สกอ. สกว. ฯลฯ ไดแก 

4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยใชโครงงานฐานวิจัยระยะที่ 1 
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง  โรงเรียน

เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
ซึ่งโครงการบริการวิชาการที่คณะครุศาสตรดําเนินงานเปนโครงการที่บริการแบบใหเปลา ไมเสียคาใชจาย

ใดๆ ในการเขารับการบริการทั้งสิ้น 
     ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะครุศาสตร ทุกโครงการเปนโครงการที่ใหบริการ
แบบใหเปลาไมเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารับบริการทั้งสิ้น เชน  
- โครงการพฒันาเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- การใหบริการดานวิชาการของคณะ 
- การบริการวิชาการของศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดปการศึกษาทั้งครูที่เปน
เครือขายและครูทั่วไป เชน การพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู เปนตน และจัดทําการประเมินทุก
โครงการ 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.3(1) แบบสรุปผลการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2560 
3.1.3(2) แผนบริการวิชาการแกสังคม คณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2560 
3.1.3(3) แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2560 
3.1.3(4) สรุปผลการดําเนินโครงการ 
3.1.3(5) แผนบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2559 
 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะกรรมการบริการวิชาการไดมีการประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคมทุกโครงการ โดยมีการ
ประเมินผลลัพธความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ ในรูปแบบการประเมิน แบบ 3 มิติ 
คือ ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําไปปฏิบัติหลังการไดรับบริการ หลังจากน้ัน นําผลการประเมิน
การบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการนําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการดําเนินงาน 
และความสําเร็จตามที่กําหนดไวในตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการ และนําขอปรับปรุงแกไขมาปรับ
เพื่อใชในการกําหนดแผนฯ ในปตอไป เชน 

1.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสูชุมชนสําหรับเด็กปฐมวัย ดําเนินการวันที่ 30 ต.ค. 2559 ณ โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา ผูเขารวมจํานวน 82 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 
93.40 มีความพึงพอใจรอยละ 92.68 และการนําไปใชรอยละ 89.04 

 
 



66 
 

 

ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
2.  โครงการคายคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดของนักเรียน ระหวางวันที่ 10 – 11 พ.ย. 

2559 ณ โรงเรียนสังขอ่ําวิทยา ผูเขารวมจํานวน 150 คน การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรู
ความเขาใจรอยละ 85.00 มีความพึงพอใจรอยละ 88.20 และการนําไปใชรอยละ 80.00 

3.  โครงการครูวิทยเพื่อพอ และพอเพียง ครั้งที่ 2 ดําเนินการวันที่ 16 พ.ย. 2559 ณ โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
ผูเขารวมจํานวน 120 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 90.00 มี
ความพึงพอใจรอยละ 90.00 และการนําไปใชรอยละ 100 

4.  โครงการบริการวิชาการความรูพื้นฐานภาษาไทย-ภาษาจีน ดําเนินการวันที่ 2 ธ.ค. 2559 ณ โรงเรียน
วัดธรรมนาวา ผูเขารวมจํานวน 85 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 
85.90 มีความพึงพอใจรอยละ 100 และการนําไปใชรอยละ 89.00 

5.  โครงการบริหารจัดการงานทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  ดําเนินการวันที่ 17 ธ.ค. 
2559 ณ พิพิธภัณฑลูกหลานพันธุมังกร จังหวัดสุพรรณบุรี ผูเขารวมจํานวน 42 คน  การประเมินความสําเร็จของ
โครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 90.00 มีความพึงพอใจรอยละ 90.00 และการนําไปใชรอยละ 90.00 

6.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน Activity Based-Learning for English Teachers ระหวางวันที่ 17 -18 
ธ.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูเขารวมจํานวน 60 คน  การประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 70.55 มีความพึงพอใจรอยละ 90.01 และการ
นําไปใชรอยละ 88.54 

7.  โครงการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการสอนและการเรียนรูของนักเรียน ดําเนินการ
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ผูเขารวมจํานวน 279 คน  การประเมินความสําเร็จของ
โครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 88.87 มีความพึงพอใจรอยละ 82.50 และการนําไปใชรอยละ 85.00  

8.  โครงการ Christmas for All ระหวางวันที่ 21 - 26 ธ.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ผูเขารวมจํานวน 221 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความ
เขาใจรอยละ 92.30 มีความพึงพอใจรอยละ 89.30 และการนําไปใชรอยละ 93.70 

9.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนําหัวเช้ือนํ้าหมักชีวภาพมาผลิตเปนนํ้ายาอเนกประสงค ดําเนินการ
วันที่ 22 ธ.ค. 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมนาวา ผูเขารวมจํานวน 120 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ 
พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 85.20 มีความพึงพอใจรอยละ 88.60 และการนําไปใชรอยละ 81.67 

10.  โครงการคายพัฒนาคณิตศาสตรสูอาเซียน ระหวางวันที่ 22 - 23 ธ.ค. 2559 ณ โรงเรียนวัดขนอนบาน
กรด ผูเขารวมจํานวน 100 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 82.00 
มีความพึงพอใจรอยละ 95.00 และการนําไปใชรอยละ 82.00 

11.  โครงการศิลปะสรางสรรคจากภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยโปรแกรม GSP สําหรับครูคณิตศาสตร ต้ังแต
วันที่ 16 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ผูเขารวมจํานวน 25 
คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 90.80 มีความพึงพอใจรอยละ 100 
และการนําไปใชรอยละ 97.60 

12.  โครงการใหบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. ระหวางวันที่ 4 – 6 มี.ค. 2560 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนการบินไทย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนํ้าออม และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุง
กบินทร ผูเขารวมจํานวน 367 คน  การประเมินความสําเร็จของโครงการ พบวา มีความรูความเขาใจรอยละ 
91.14 มีความพึงพอใจรอยละ 80.95 และการนําไปใชรอยละ 91.08 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
     ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดมีการประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยมี
การประเมินแผนและโครงการที่ดําเนินการแลวตามตัวบงช้ีที่ระบุไวในแผนและประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการ ในรูปแบบการประเมิน แบบ 3 มิติ คือ ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําไปปฏิบัติหลังการ
ไดรับบริการ หลังจากน้ัน นําแผนการบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการนําเสนอคณะกรรมการประเมิน
โครงการระดับคณะพิจารณาผลการดําเนินงาน และความสําเร็จตามที่กําหนดไวในตัวบงช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการ และนําขอปรับปรุงแกไขมาปรับเพื่อใชในการกําหนดแผนฯ ในปตอไป 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4(1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560  
คณะครุศาสตร ที่ 379/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
3.1.4(2) สรุปผลประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการ 
3.1.4(3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินโครงการระดับคณะ 
3.1.4(4) สรุปผลประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการ 
ขอ 5.นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะครุศาสตรไดจัดประชุมเพื่อนําผลการประเมินตามขอ 4 มาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแผนในการพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคมในการบริการครั้งตอไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผู
เขารับบริการ นําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในแผนและโครงการบริการที่ผาน
คณะกรรมการประเมินโครงการระดับคณะแลว ในรูปแบบ 3  มิติ มาปรับปรุงแผนในการพัฒนางานบริการ
วิชาการของคณะในครั้งตอไป ตามแนวทางของ PDCA เชน  
     1. จากการดําเนินโครงการตางๆ จากตัวช้ีวัด พบวา มีผูเขารับการบริการวิชาการเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด จากการอบรมผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 มีความรูความเขาใจไมนอยกวา
รอยละ 90 การนําไปปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 75 แตจากขอเสนอแนะของผูเขารับการบริการวิชาการพบวา การ
ดําเนินโครงการ อาทิเชน กลุมเปาหมายเปนนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การจัดกิจกรรมในวัน
ธรรมดาที่มีการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักในการเขารวมโครงการตองขาดการเรียนใน
รายวิชาวันดังกลาว จึงไดมีประชุมและการวางแผนเพื่อปรับปรุงแผนการใหบริการวิชาการในปตอไป โดยการจะ
จัดโครงการการบริการวิชาการในวันเสาร-อาทิตย เพื่อใหบรรลุตัวช้ีวัดดานความพึงพอใจของผูรับการบริการมาก
ข้ึน และเปนการสงเสริมการสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพกับทางโรงเรียน 
     2.  จากการดําเนินการในปงบประมาณ 2560 ไดจัดทําโครงการอยางตอเน่ือง และปรับปรุงรูปแบบแผนการ
ดําเนินการบริการวิชาการ เพื่อใชในการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2561 โดยนํา
ขอเสนอแนะ และปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละโครงการมาปรับปรุงแกไข 
     ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ  ครุ
ศาสตรเพื่อนําผลการประเมินตามขอ 4 มาประเมินเพื่อปรับปรุงแผนในการพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม
ในการบริการครั้งตอ ไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเขารับบริการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่
กําหนดไวในแผนและโครงการบริการที่ผานคณะกรรมการประเมินโครงการระดับคณะแลว ในรูปแบบ 3  มิติ มา
ปรับปรุงแผนในการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะในครั้งตอไป ตามแนวทางของ PDCA เชน จากการดําเนิน
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุมสาระวิชาตางๆ พบวามีผูเขารับการอบรมเกินจํานวนที่ประกาศรับ
สมัคร และรวมครูทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษารวมกัน  ทําใหไมตรงตามการนําไปใชเทาที่ควร ที่ประชุม 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
เห็นวาใน  ครั้งตอไปควรแยกอบรมเปนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และการประชาสัมพันธไมทั่วถึง มติที่
ประชุมเห็นวาควรประชาสัมพันธหลายชองทาง 
     จากการดําเนินการในปงบประมาณ 2560 ไดจัดทําโครงการอยางตอเน่ือง และปรับปรุงหลักสูตรในการอบรม 
ในการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2561 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.5(1) แผนบริการวิชาการแกสังคม คณะครุศาสตร ปงบประมาณ 2560 
3.1.5(2) แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ป พ.ศ. 2560 
3.1.5(3) แผนบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2559 
 ขอ 6.คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 

     คณะครุศาสตรไดรวมกับหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการแกสังคม และเปน
หนวยงานใหบริการวิชาการแกสังคมในนามของมหาวิทยาลัย เชน  

1.  คณะครุศาสตร และศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมจัดโครงการการพัฒนาครู
เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนดวย STEM EDUCATION และ 4-H Life Skills โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูดาน
การจัดการเรียนรูตามแนวคิด STEM EDUCATION โดยใชความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเปนพี่
เลี้ยง และเพื่อพัฒนาครูดานการสรางกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ตามแนวคิด 4-H Life Skills เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน ทั้งน้ีไดแบงการจัดกิจกรรมออกเปน 5 รุน โดยกลุมเปาหมายเปนครูโรงเรียน
เครือขายจังหวัดปทุมธานี และครูโรงเรียนเครือขายจังหวัดสระแกว ไดดําเนินกิจกรรมในชวง ตุลาคม 2559 ถึง 
ธันวาคม 2559 

2. คณะครุศาสตร และศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบินไทย และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานนํ้าออม โดยคณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการในกลุมสาระวิชาตางๆ เพื่อเสริม
ความรู สรางทักษะแนวคิดใหมๆ แกนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และศูนยศึกษาการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดจัดกิจกรรมคายการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียนโรงเรียนชายแดน เพื่อพัฒนา
พฤติกรรม ความคิด การทํางานรวมกัน และสิ่งแวดลอมที่ดีในหมูครูและนักเรียน 

3. คณะครุศาสตร และสํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ซึ่งนอกจากคณะครุศาสตรไดรับ
งบประมาณจัดสรรสําหรับการดําเนินงานบริการวิชาการแลว คณาจารยจากคณะครุศาสตรยังไดรวมกับสํานัก
สงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ เปนวิทยากรใหความรูแกผูเขารวมโครงการ เชน โครงการอบรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ใหกับนักเรียน ในสาระวิชาคณิตศาสตร และสาระวิชาวิทยาศาสตร ณ โรงเรียน
เจาฟาสราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 และโครงการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแกว เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนใหสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 – 8 เม.ย. 
2560 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
      4. คณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรวมโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือขายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน รับผิดชอบโรงเรียนในปงบประมาณ 2560 จํานวน 13 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสังขอ่ํา
วิทยา โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน โรงเรียนวัดพืชนิมิต โรงเรียนวันครู โรงเรียนบุญคุมราษฎรบํารุง โรงเรียนวัด
หงสปทุมาวาส โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนปราสาททองวิทยา  โรงเรียนบาง
ปะอินราชานุเคราะห 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบิน
ไทย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนํ้าออม รวมทั้งไดพบปะกับครูและผูบริหารพบวายังตองการความ
ชวยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกมาก ทั้งในดานการพัฒนาครูผูสอนใหมีทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนไดตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความรูดวย
กิจกรรมการเรียนรูใหมๆ จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนใหสูงข้ึน ระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต 1 
ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
     ทั้งน้ี คณะครุศาสตร ยังไดดําเนินงานบริการวิชาการที่ใหความรูแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในการใหบริการความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดนิทรรศการวันสําคัญตางๆ เชน วันที่ 5 ธันวาคม เปนตน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1) สรุปผลการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2560 
3.1.6(2) สรุปผลการดําเนินโครงการ 
3.1.6(3) หนังสือประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6  ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีโครงการตามแผนงบประมาณและแผนงานของ
มหาวิทยาลัยไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ทุกโครงการ ผูบริหารและผูรับผิดชอบโครงการให
ความรวมมือและสนับสนุนใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมาย 
2. งบประมาณในการดําเนินโครงการที่มีเพียงพอตอ
การดําเนินโครงการทุกโครงการ และไดรับความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ
ใหบริการทางวิชาการ 

1. จัดดําเนินโครงการตามแผนงบประมาณและ
แผนงานของมหาวิทยาลัยใหไดตรงตามกําหนดเวลา 
เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย 
 
 
2. จัดสรรการใชงบประมาณในการดําเนินโครงการให
ตรงตามแผนงบประมาณที่ไดกําหนดไวทุกโครงการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการนําผลจากการประเมินโครงการเขาไปมี
สวนรวมกับทุกสาขา รวมไปถึงใชเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาความตองการของผูเขารับการบริการวิชาการ 

1. มีการนําผลจากการประเมินโครงการเขาไปมีสวน
รวมกับทุกสาขา รวมไปถึงใชเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาตามความตองการของผูเขารับการบริการ
วิชาการ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
     1. ในการอบรมแตละหลักสูตร ไดเชิญวิทยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหผูเขา
อบรมไดรับความรูที่หลากหลาย 
     2. มีการจัดโครงการบางโครงการอยางตอเน่ืองในทุกๆป ทําใหมีการตอยอดความรูไดอยางตอเน่ือง 
     3. ผูเขาอบรมสามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานไดทุกเรื่อง สามารถดําเนินงานไดอยางเบ็ดเสร็จในที่
เดียว ทําใหไดรับความสะดวกในการประสานงาน 
     4. มีการสรางเครือขายระหวางเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง และสราง
เครือขายทั้งกอนและหลังการอบรม เชนการตรวจเย่ียมติดตาม การสงภาพถายบรรยากาศการอบรม หรือ
รายงานสรุปผลการอบรมตางๆ รวมถึงการสงนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนไปยังโรงเรียนที่ไดรับการบริการวิชาการ 
เพื่อเปนการพัฒนาการสรางเครือขายอยางตอเน่ือง 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : 
1. อาจารยศรัณยา ฤกษขํา 
2. นายกิตติภัค สุดสะกร ี

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการดําเนินงาน 
      คณะครศุาสตรมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
และกําหนดหนาที่ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.1(1))      
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร 
 ขอ 2.จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณป 2560 เพื่อเปนแนวทางในการจัดการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน (เอกสาร 4.1.2(1) 4.1.2(2))    
เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณป 2560 
4.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2560 
 ขอ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรไดมีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ป 2560 โดยใหคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมตามไตรมาสทุกไตรมาส (เอกสาร 4.1.3(1) 
4.1.3(2)        
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เอกสารหลักฐาน 
4.1.3(1) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณป 2560 
4.1.3(2) รายงานผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามไตรมาส 
4.1.3(3) ตารางสรุปผลการทบทวนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 2560 
 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะครุศาสตรมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. ประชุมหัวหนาโครงการเพื่อติดตามผลการดําเนินโครงการทุกโครงการตามไตรมาส (เอกสาร 4.1.4 (1)) 
2. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใชแบบประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.4 (2)) 
3. สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.4 (3)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.4 (1) รายงานการประชุม 
4.1.4 (2) แบบประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
4.1.4 (3)สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ขอ 5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสรุปปญหาที่พบใน

การดําเนินงาน ในปการศึกษา 2559 และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ซึ่งในปน้ีพบวาบางกิจกรรมนักศึกษายังเขารวมนอย เชน โครงการครุศาสตรรวมใจ สืบทอดประเพณี 

รดนํ้าขอพรผูใหญ อาจเกิดจากเปนชวงวันหยุดติดตอกันหลายวัน ดังน้ันจึงควรปรับชวงเวลาในการจัดกิจกรรมใหมี

ความเหมาะสมเพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน บางโครงการงบประมาณไมเพียงพอ คือ 

โครงการวันไหวครู ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร จึงไดมีการจัดงบประมาณเพิ่มและกระตุนใหนักศึกษาทํา

พานโดยใชวัสดุเหลือใชอยางสรางสรรคเพื่อประหยัดงบประมาณ จากการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในปการศึกษา 2559 พบวา หลังจากไดนําผลการประเมินจากในปการศึกษา 2558 มาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรมมากข้ึน 

เอกสารหลักฐาน 
4.1.5 (1) สรุปผลการดําเนินกิจกรรมงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร  
ปการศึกษา 2559 
4.1.5 (2) บันทึกการประชุม 
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 ขอ 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการเผยแพรกิจกรรม การบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  มีสวน
พื้นที่ลานวัฒนธรรมของคณะครุศาสตรเพื่อการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม   โดยมีการประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซตของคณะครุศาสตร  บอรดประชาสัมพันธ(เอกสาร 4.1.6(1) 4.1.6(2) 4.1.6(3) 
คณะครุศาสตรมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ไดแก 
1. กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ เรือนไทย (รวมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม)   
(เอกสาร 4.1.6(4))  
2. กิจกรรมวันไหวครู ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ อาคาร 80 ป ช้ัน 2      
(เอกสาร 4.1.6(5))  
3. กิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ หองราชพฤกษ  (เอกสาร 4.1.6(6))  
4. กิจกรรมพิธีพระราชลัญจกร (ทําบุญตักบาตรพระ 89 รูป ครบปญญาสมวาร วันที่ 1 ธันวาคม 2559  
ณ สนามหญา อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร   (เอกสาร 4.1.6(7))  
5. กิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรพระ 89 รูป สตมวาร วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคาร 80 ป ช้ันลาง  
(เอกสาร 4.1.6(8)) 
6. กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย “วันกตัญูครูในดวงใจ วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ   
(เอกสาร 4.1.6(9)) 
7. กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกมารยาทไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ 2559 ณ ตึก สสร. ช้ัน 10                            
(รวมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม)   (เอกสาร 4.1.6(10)) 
8. กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไทยสูอาเซียน ครั้งที่ 4   วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560  
ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร (เอกสาร4.1.6(11)) 
9. กิจกรรมวันสงกรานตสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (มรภ.วไลยอลงกรณและจังหวัดปทุมธานี) วันที่ 7 เมษายน  
2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเกา จังหวัดปทุมธานี และรวมสืบสานประเพณีสงกรานต มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันที่ 10 เมษายน 2560 (เอกสาร4.1.6(12)) 
10. กิจกรรมครุศาสตรรวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดนํ้าขอพรผูใหญ สานใยสัมพันธครั้งที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 

2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร (เอกสาร4.1.6(13)) 

11. กิจกรรมสรางความรวมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ วันที่ 19 
– 22 มิถุนายน 2560  ณ ประเทศเวียดนาม (เอกสาร4.1.6(14)) (รวมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม) 
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ เรือนไทย                         

(รวมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม) (เอกสาร4.1.6(15)) 

เอกสารหลักฐาน 
4.1.6(1) บอรดประชาสัมพันธ 
4.1.6(2) ประชาสัมพันธเว็บไซต http://edu.vru.ac.th 
4.1.6(3) เว็ปไซดสํานักศิลปวัฒนธรรม http://www.vru.ac.th/index.htm  
http://202.29.39.19/culture/ 
4.1.6(4) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมวันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ เรือนไทย 
4.1.6(5) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมวันไหวครู ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร วันที่ 15 กันยายน 2559  
ณ อาคาร 80 ป ช้ัน 2      
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
4.1.6(6) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559  
ณ หองราชพฤกษ   
4.1.6(7) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมพิธีพระราชลัญจกร (ทําบุญตักบาตรพระ 89 รูป ครบปญญาสมวาร  
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สนามหญา อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร  
4.1.6(8) รายงานผลการดําเนินพิธีทําบุญตักบาตรพระ 89 รูป สตมวาร วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคาร 80 ป 

ช้ันลาง 

4.1.6(9) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย “วันกตัญูครูในดวงใจ วันที่ 25 มกราคม 2560 
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ   
4.1.6(10) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกมารยาทไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ 2559 ณ ตึก สสร. 
ช้ัน 10                            
4.1.6(11) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไทยสูอาเซียน ครั้งที่ 4   
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร (เอกสาร4.1.6(11)) 
4.1.6(12) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมวันสงกรานตสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (มรภ.วไลยอลงกรณและ
จังหวัดปทุมธานี) วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเกา จังหวัดปทุมธานี และรวมสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันที่ 10 เมษายน 2560 
4.1.6(13) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมกิจกรรมครุศาสตรรวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดนํ้าขอพรผูใหญ  

สานใยสัมพันธครั้งที่ 5 วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร 

4.1.6(14) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมสรางความรวมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560  ณ ประเทศเวียดนาม 
4.1.6(15) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
ณ เรือนไทย                         
 ขอ 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
ผลการดําเนินงาน  
 
เอกสารหลักฐาน 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตรสงเสริมใหเกิดความรวมมือของ
นักศึกษา  อาจารย  บุคลากรและชุมชน รวมกิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. คณะครุศาสตรมีผูรับผิดชอบงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสานการทํางานกับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มี
หองปฏิบัติการสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมใหเด็กไดแสดงออกตามความสามารถอยาง
เหมาะสม 
3. คณะครุศาสตรไดบูรณาการงานดานบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

1. การนํานักศึกษาจากทุกหลักสูตรเขารวมกิจกรรม
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมภายนอกควรเพิ่มใหมากข้ึน
และทุกหลกัสูตรควรสนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ      
ครุศาสตรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

1. ควรหาแนวทางเพื่อกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตรใหเปนที่
ยอมรบัในระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ   

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. อาจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง 
3. อาจารย ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย 
4. อาจารยวัสสพร จิโรจพันธุ 
5. นางอารีย ทิพรส 
6. นางสมฤดี คัชมาตย 
7. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม 
8. นายลอมพงค บริรักษ 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท : 02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail : education@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล :  
เกณฑขอ 1, 2 และ ขอ 6  : ปงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 
เกณฑขอ 3, 4, 5 และ ขอ 7  : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน
กลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะครุศาสตร มีการพัฒนาแผนกลยุทธเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน ในปการศึกษา 2559  
ตลอดจนการพัฒนาคณะใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ  โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1) เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหาร และบุคลากร ใหมีความสอดคลอง  
             สัมพันธกัน 

2) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ควบคุมและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาประสงค 
             และโครงการที่กําหนดไว 

3) เพื่อใหเกิดกระบวนการดําเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ 
             กระบวนการพัฒนางานตามวงจร P-D-C-A  
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
     การจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชในการบริหารจัดการดานตางๆ ของคณะครุศาสตร มาจากการรวบรวมขอมูล
สถานการณภายในและภายนอกของคณะ มาทําการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธ และกิจกรรมที่
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ และสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงเอกลักษณของคณะที่มุงเนนการผลิต
และพัฒนาครู รวมทั้งการหลอหลอมบัณฑิตของคณะใหมีคุณภาพทั้งดานการเรียนและการปฏิบัติตน ตามอัต
ลักษณที่วา “แตงกายดี มีความเปนคร ูรูพัฒนา จิตอาสาทองถ่ิน” ซึ่งจะมีการเพิ่มกลยุทธและกิจกรรมที่มีความ
สอดคลองกับคณะครุศาสตร (เอกสารหมายเลข 5.1.1(1))   
        คณะครุศาสตร ไดนําขอมูลที่ไดจากการจัดทําแผนกลยุทธ พัฒนาไปสูการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน มี
การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)) เพื่อควบคุมแผนกลยุทธ
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา ใหบรรลุตามตัวบงช้ี และเปาหมายของแผนกลยุทธ   
โดยใชขอมูลการจัดสรรงบประมาณของป 2559 เปนฐานในการคํานวณการประมาณการแนวโนมของรายรับ-
รายจาย ในปงบประมาณ 2560  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายไดของคณะครุศาสตร ตลอดจน
เปนเครื่องมือในการจัดทําคําของบประมาณประจําปในปงบประมาณตอไป 
        คณะครุศาสตร ไดวางกระบวนการการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการบนพื้นฐานของการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1.1(3)-(6))  โดยเนนการมีสวนรวมในการ
ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน  ในการดําเนินงานจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ จะมีการติดตามและรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน  กล
ยุทธและแผนปฏิบัติการอยางตอเน่ือง   ผูเขารวมประชุมจะมีการใหขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย เพื่อใหผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดเกิดผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ (เอกสาร
หมายเลข 5.1.1(7))  และรายงานตอมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 5.1.1(8)-(9)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1(1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ คณะครศุาสตร ที่ 177/2559  
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
5.1.1(2) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ที่ 190/2559 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
5.1.1(3) คําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559  
ที่ 185/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
5.1.1(4) รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
ปงบประมาณ 2560 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 
5.1.1(5) แผนกลยุทธคณะครุศาสตร ป พ.ศ. 2560 - 2564 
5.1.1(6) แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 
5.1.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 
           รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560       
           รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560            
5.1.1(8) รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2560 และระบบรายงานการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการและงบประมาณ VRU Projects 
5.1.1(9) เอกสารติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของคณบดี ปงบประมาณ 2560   
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 ขอ 2.ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรไดมีการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองการใช คณะครุศาสตร 
เลขที่ 241/2558 วันที่ 19 กันยายน 2558 (5.1.2 (1))  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทบทวนและ
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559  คณะครุศาสตร   เลขที่ 192/2558 วันที่ 3 
สิงหาคม 2558 (5.1.2 (2))  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ป 2559 เลขที่ 2202/2559 
วันที่ 20 กันยายน 2559 (5.1.2 (3)) และจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณคณะครุ
ศาสตร ปงบประมาณ 2559 เลขที่ 186/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (5.1.2 (4))  จัดทําคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 เลขที่ 
240/2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 (5.1.2 (5))  และรายงานการประชุมการทบทวนแผนกลยุทธและการจัดทํา
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 (5.1.2 (6))  มีงบประมาณประจําป 
2559 (5.1.2 (7))  ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 แยกตามพันธกิจของคณะครุศาสตร (5.1.2 
(8))  คณะครุศาสตร จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2559 เลขที่ 319/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 (5.1.2 (9))  จัดทํารายงานใชงบประมาณประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ,รอบ 12 เดือน และรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน (5.1.2 (10)) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ 2559  เพื่อติดตามการใชเงินตามแผนปฏิบัติราชการ ป 2559 
(5.1.2 (11)) และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร รายงานใชงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน และรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน เพื่อตรวจสอบการใชงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการติดตามรายงานการใชจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายและสามารถ
นําขอมูลการใชจายไปวางแผนและการตัดสินใจการบริหารจัดการตอไป (5.1.2 (12)) ขอมูล FTES ของนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชาคณะครุศาสตร (5.1.2 (13))  คณะครุศาสตรไดมีการจัดทํารายงานตนทุน
ตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร ปงบประมาณ 2559 (5.1.2 
(14)) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ  ผลวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตรสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน  (5.1.2 (15)) และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ผลการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน (5.1.2 (16))  ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร  พบวา สวนใหญหลักสูตรมี
ตนทุนตอหนวยลดลง เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เพิ่มข้ึน ยกเวน หลักสูตรภาษาจีนที่
ตนทุนเพิ่มข้ึนเล็กนอย เมื่อนําผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของคณะและหลักสูตรเปรียบเทียบระหวาง
ปงบประมาณ 2558 กับ ปงบประมาณ 2558 รวมถึงคาใชจายทางออมแฝงอยู ประเภทคาไฟฟา คานํ้า              
คาโทรศัพท คาเสื่อมราคาจาก 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
การซื้อครุภัณฑ และสิ่งกอสราง  จากการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตพบวา หลักสูตรที่มีคาใชจายตํ่าสุด คือ 
หลักสูตรคณิตศาสตร สวนหลักสูตรที่มีคาใชจายสูงสุด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร  
       จากการประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน พบวา 
      1. ผลการดําเนินงานเปนไปตามโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ ไดดําเนินการเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559 ที่กําหนดไดอยางทันเวลา งบประมาณเปนไปตามแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     2. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงผลใหบัณฑิต ไดรับความรู ความเขาใจ ในการเรียน                
การสอนเปนไปตามแผน และเปนที่พึงพอใจตอผลการทํางานของบัณฑิต และผูใชบัณฑิต  
     3. จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ทําใหสามารถวิเคราะหถึงโอกาสในการแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานทําใหทราบความคุมคาในการลงทุน        
       คณะครุศาสตรไดนําผลจากการวิเคราะหมาวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการจัดทําตนทุน                
ตอหนวยแตละหลักสูตรปถัดไป  ซึ่งในการคํานวณตนทุนตอหนวยปถัดไปจะมีตนทุนลดลงจากเดิม เน่ืองจากได
วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ ประกอบดวย 1. ลดการใชไฟฟา โดยกําหนดมาตรการ เปด-ปด 
เครื่องปรับอากาศเปนเวลา ต้ังแต 9.00 น. ถึง 16.00 น. ปดไฟฟาบริเวณที่ไมไดใชงาน ใชหลอดไฟฟาที่เปนหลอด
ผอมเบอร 5 (TS) ขนาด 28 วัตต ตามโครงการของกระทรวงพลังงาน  เปนตน 2. ลดการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง โดย
กําหนดมาตรการการใชรถสวนราชการรวมกันในกรณีไปราชการที่เดียวกัน จัดรถใหเหมาะสมกับปริมาณคน จํากัด
ความเร็วตามเสนทางที่ใชเดินทาง บํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เปนตน 3. ลดการใชโทรศัพท โดย
กําหนดมาตรการ จัดทําทะเบียนคุมการใชโทรศัพท เพื่อใหใชในราชการเทาน้ัน  4. ระบบคิดคาเสื่ อมราคา
ครุภัณฑและอาคารสิ่งกอสราง จะลดลงตามประเภทระยะเวลาของครุภัณฑ สิ่งกอสราง  ทําใหตนทุนบางสวน
ลดลง จากเดิม      
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2 (1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช คณะครุศาสตร เลขที่ 241/2558               
วันที่ 19 กันยายน 2558 
5.1.2 (2) จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2559  คณะครุศาสตรเลขที่ 192/2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
5.1.2 (3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ป 2559 เลขที่ 2202/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 
5.1.2 (4) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ คณะครุศาสตรเลขที่ 186/2558 วันที่ 27 
กรกฎาคม 2558 
5.1.2 (5) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2559 เลขที่ 240/2558  วันที่ 17 กันยายน 2558 
5.1.2 (6) รายงานการประชุมการทบทวนแผนกลยุทธและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร                       
(แนวทางจัดสรรงบประมาณ) 
5.1.2 (7) จัดสรรงบประมาณประจําป 2559 
5.1.2 (8) แผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 
5.1.2 (9) จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559                   
เลขที่ 319/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2558      
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
5.1.2 (10) จัดทํารายงานใชงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน และ
รายงานความกาวหนา การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 
เดือน , รอบ 12 เดือน 
5.1.2 (11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 เมษายน 
2559, ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กันยายน 2559 
5.1.2 (12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559,              
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 กันยายน 2559 
5.1.2 (13) ขอมูล FTES ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา คณะครุศาสตร 
5.1.2 (14) มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา คณะครุศาสตร 
5.1.2 (15) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
5.1.2 (16) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
 ขอ 3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตร มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 2559  เลขที่  293/2559  
วันที่ 5 กันยายน 2559 โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่การดําเนินงานอยางชัดเจน (5.1.3 (1)) มีหนาที่ พัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตามแผน ติดตาม
ประเมินการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการบริหารคณะ และนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะไปปรับแผนในรอบปถัดไป  คณะครุศาสตรไดจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงอยางถูกตอง (5.1.3 (2))  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมพิจารณาคูมือการบริหารความ
เสี่ยง และรวมวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยง เพื่อดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป 2559 รายการประชุม ครัง้ที่ 1/2559 วันที่  7 กันยายน 
2559 (5.1.3 (3))  จากผลการวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดสงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ พบวา มีความเสี่ยงอยู 3  ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตความเสี่ยงดานการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรไมทันกับ
นโยบาย ระเบียบหรือเกณฑการประเมินภายนอกของหนวยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ระดับความเสี่ยง 12 (ความเสี่ยงสูง) ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ความ
เสี่ยงดานการวิจัย การใหความสําคัญและประสิทธิภาพ  ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารยยังมีนอย 
ระดับความเสี่ยง 10 (ความเสี่ยงสูง) ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร ความเสี่ยงดานการเงินและ
งบประมาณ งบประมาณไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ระดับความเสี่ยง 10 (ความ
เสี่ยงสูง)  คณะครุศาสตรไดมรีวมประชุมการวิเคราะห การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง รวมถึง
จัดลําดับความเสี่ยง ดังน้ี 1. ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน การพัฒนา 
ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
บุคลากรไมทันกับนโยบาย ระเบียบหรือเกณฑการประเมินภายนอกของหนวยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ระดับความเสี่ยง 12 (ความเสี่ยงสูง) 2. ความเสี่ยงดานการวิจัย การใหความสําคัญและ
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ประสิทธิภาพ  ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารยยังมีนอย ระดับความเสี่ยง 10 (ความเสี่ยงสูง) และ 3. 
ความเสี่ยง  ดานการเงินและงบประมาณ งบประมาณไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
ระดับความเสี่ยง 10 (ความเสี่ยงสูง)  คณะครุศาสตรไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง (5.1.3 (4))  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2559 วันที่  
21 กันยายน 2559  5.1.3 (5)) และไดมีการใหผูบริหารและประธานสาขาวิชาตางๆไดเขารวมการประชุมในการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานตอคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 19 ตุลาคม 
2559  (5.1.3 (6))  คณะครุศาสตรมีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  (5.1.3 
(7)) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
(5.1.3 (8)) และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560  (5.1.3 
(9))  คณะครศุาสตรไดนําผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร มาปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนปถัดไป จากผลการวิเคราะห พบวา  ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม แตความเสี่ยงก็ยังคงอยู ตอง
นํามาจัดทําแผนความเสี่ยง ในป 2560 ตอไป ประกอบดวย 3 ดาน ดังน้ี 
1. ดานการเรียนการสอน 
- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับนโยบาย ระเบียบหรือเกณฑการประเมินภายนอกของหนวยงานภายนอกที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา เดิมระดับความเสี่ยง  12 ลดลงเหลือระดับความเสี่ยง 10 ระดับความเสี่ยงยังสูงอยู 
คณะครุศาสตรไดมกีารสงเสริมและพัฒนามาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ  โดยการรับสมัครบุคลากรสาย
วิชาการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยการคัดคุณสมบัติใหตรงกับคุณวุฒิตามที่กําหนด และใหคณาจารย
จัดทําผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารยใหสอดคลองกับนโยบายระเบียบหรือเกณฑ 
การประเมินภายนอกของหนวยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
2. ดานการเงินและงบประมาณ 
- งบประมาณไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ เดิมระดับความเสี่ยง 10 ลดลงเหลือระดับ
ความเสี่ยง 9 ระดับความเสี่ยงตํ่าแตยังคงสูงอยู คณะครุศาสตรไดจัดทําแผนการดําเนินโครงการ/กจิกรรมตางๆ  
ใหสอดคลองกับภารกิจ ตัวช้ีวัด และปรับแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งการรวบรวมตัวช้ีวัดในการดําเนินรวมกันทกุ
สาขาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคาในการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรมตางๆ และสามารถตอบ
โจทยการประกันคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (5.1.3 (10)),(5.1.3(11)), (5.1.3(12)),     
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3 (1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร/บทบาทหนาที่เลขที่ 293/2559  
วันที่ 5 กันยายน 2559 
5.1.3 (2) คูมือการบริหารความเสี่ยง 
5.1.3 (3) รายงานการประชุม ผลการพิจารณาคูมือการบริหารความเสี่ยง และผลการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 
ปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ป 2559  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559 
5.1.3 (4) แผนบริหารความเสี่ยง 
5.1.3 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
และมาตรการควบคุมความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2559 21 กันยายน 2559                 
5.1.3 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงครั้งท่ี ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 19 ตุลาคม 2559 
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
5.1.3 (7) รายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5.1.3 (8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 
5.1.3 (9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 
5.1.3 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่องแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ปถัดไป “ราง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ประจําป 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
5.1.3 (11) “ราง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ประจําป 2560 
5.1.3 (12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร เรื่องแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงปถัดไป “ราง” แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร ประจําป 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560  
 ขอ 4.บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน                
อยางชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
     การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 หลักการ โดยมีการทํางานสําคัญ ดังน้ี กรรมการบริหาร
คณะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร เลขที่ 2202/2559 วันที่ 20 
กันยายน 2559 (5.1.4(1)), จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559 คณะครุศาสตร เลขที่ 192/2558 วันที ่3 สิงหาคม 2558 (5.1.2 (2))                         
ผูบริหารคณะครุศาสตร  มีวิสัยทัศนในการวางแผนกลยุทธและมีการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศนและแผนกลยุทธ                  
แผนปฏิบัติการ ใหบุคลากรทุกระดับคณะครุศาสตรทราบทั่วไปรวมถึงความเขาใจ แนวทางการปฏิบัติรวมกัน                
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6 /2559 วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 และ                  
ครั้งที่ 8 / 2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559  และรายงานการประชุมอาจารยและบุคลากร คณะครุศาสตร ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559  โดยการจัดทําเอกสารเผยแพร เปนแผนกลยุทธคณะครุศาสตร และแผนปฏิบัติ
การคณะครุศาสตร  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน และนําแผนปฏิบัติกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธลงเว็บไซตใหทราบทั่วกันทั้งองคกร คณะครุศาสตร 5.1.4(3)),(5.1.4(4)) 
     คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ป 2559 ในการบริหารงาน                           
ดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ดังน้ี 
     1. หลักประสิทธิผล คณะไดนํานโยบาย คณะครุศาสตรสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัดในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม เปาหมาย อยาง
ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการ คณะมีการติดตามและประเมินผลจากการ
ดําเนินงานเปนไป  ตามแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน และรายงานผลการดําเนินงาน 
รอบ 12 เดือน และนําผลจากการดําเนินงานมาพัฒนา ปรับปรุง อยางตอเน่ือง และเปนระบบ ในเรื่องของการ
จัดสรรงบประมาณใหตรงกับทิศทางประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
     2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีนโยบายในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมีการจัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงาน  ที่ชัดเจน กําหนดผูรับผิดชอบ มอบหมายงานเหมาะสมกับภาระงาน อยางชัดเจน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนแนวทางเดียวกัน ทําใหเกิดการคุมคาทางทรัพยากร อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามผล
การดําเนินงานการใชจายงบประมาณสอดคลองกับเปาประสงค/ ตัวช้ีวัด /เปาหมาย/โครงการ/กิจกรรม ในการ
ดําเนินงานคณะครุศาสตร เปนไปตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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     3. หลักการตอบสนอง คณะไดมีการดําเนินงานเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน               
การใหบริการนักศึกษาในการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน อยางรวดเร็วทันไดไดรับความพึงพอใจ , การใหบริการ
คณาจารยและบุคลากร ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยการแนะนําแนวทางในการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัดในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 
เปาหมาย อยางชัดเจน คณาจารยและบุคลากรไดรับความพึงพอใจความรูความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะมีกระบวนการ ระบบ และข้ันตอน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทํา
ขอมูลขาวสารตางๆ ลงเว็บไซตคณะประกาศใหทราบทั่วทั้งองคกร เปนตน 
     4. หลักภาระความรับผิดชอบ คณะไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจนของคณะผูบริหาร ในการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว โดยเนน 5 พันธกิจ แตละภารกิจดําเนินการเกิดผลตรงตามความคาดหวังของ
ผูรับบริการ ดังน้ี 
     (1) เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตรไดดําเนินงานตามพันธกิจ ผลได
จากการดําเนินงาน ดังน้ี 

(1.1) บัณฑิตจบการศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไว 
(1.2) ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
(1.3) ความรวมมือ เรื่องการใชโปรแกรม KSP BUNDIT ระหวางคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

      ในพระบรมราชูปถัมภ (คณะครุศาสตร) 
(1.4) ความรวมมือทางวิชาการ ในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

และสาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

(1.5) ความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
(1.6) ความรวมมือในโครงการการเรียนการสอนภาษาจีนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4+1 ระหวางมหาวิทยาลัย                 

ครุศาสตรหัวจง และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
(1.7) ความรวมมือเรื่องกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนานักศึกษาระหวางคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

(1.8) ความรวมมือดานการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
ระหวางโรงเรียน   ทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ-             
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

(1.9) ความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

(1.10) ความรวมมือโครงการเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดําริ:ไอซีทีสงเสริมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ (ครั้งที่ 1) 
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(1.11) Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยยอวา ซีมีโอ (SEAMEO)              

ไดรวมมือกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดโครงการ SEA 
TEACHER ในบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Indonesia – Thailand – Philippines ภายใต
โครงการ Pre-service teacher education students in southeast asia for practicum ไดแก โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย อินโดนีเซีย และประเทศในกลุมอาเซียน , โครงการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) และ โครงการพัฒนาทักษะการสอน
วิทยาศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษในตางประเทศ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)) 
     (2) เปนองคกรแหงการเรียนรู  วิจัย พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตรให
ความสําคัญดานการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานบริหารจัดการการวิจัยของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย ทําใหมีผลงานในระดับประเทศและตางประเทศตลอดมา มีการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยอยาง
ตอเน่ือง ทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ใหบริการ ผลทีไดจากการดําเนินงาน ดังน้ี 

(2.1) บัณฑิตไดรับการเรียนรูแนวทางในการทําว ิจัยไดอยางถูกตอง 
(2.2) คณาจารยไดรับการอบรมวิจัยสามารถนํามาประยุกตในงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2.3) คณะครุศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน 360,000 บาท 

ภายนอก จํานวน - บาท รวมทั้งหมด งบประมาณ 360,000 บาท มีนักวิจัยทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 
61.50 คน 

(2.4) คณะครุศาสตรไดรับทุนในงานวิจัยหรืองานสรางสรรรคทุนภายใน วิจัยการเตรียมถานคารบอไนซจาก             
ชานออย สําหรับใชเปนวัสดุดูดซับสียอม งบประมาณ 50,000 บาท 

(2.5) คณะครุศาสตรไดรับทุนในงานวิจัยหรืองานสรางสรรรคทุนภายใน วิจัยการพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสา 
ของนักศึกษาครู:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ งบประมาณ 170,000 บาท 

(2.6) คณะครุศาสตรไดรับทุนในงานวิจัยหรืองานสรางสรรรคทุนภายใน วิจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับประถมศึกษา งบประมาณ 90,000 บาท 

(2.7) คณะครุศาสตรไดรับทุนในงานวิจัยหรืองานสรางสรรรคทุนภายใน วิจัยฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมอัลฟาอะไม
เลสของยอดชะอม งบประมาณ 50,000 บาท 
    (3) การบริการทางวิชาการแกสังคม  คณะครุศาสตร มีการจัดฝกอบรมและจัดทําโครงการดานบริการวิชาการ
แกสังคม ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนของคณะและของมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการแก
สังคม ผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
    (3.1) คณะครุศาสตรมีศูนยศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา จัดการใหบริการ เชน โครงการพัฒนา
เทคนิคและนวัตกรรมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูแนะแนว , โครงการพัฒนาการใชสื่อ ,         
โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมสาระวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร , โครงการพัฒนาศักยภาพในการใชแหลงเรียนรูบูรณาการปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ สําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา และ                 
โครงการใหบริการวิชาการโรงเรียน ตชด. เปนตน 
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     (3.2) คณะครุศาสตรไดมีการใหบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 
เชน โครงการคายคณิตศาสตรเพือ่พัฒนาศักยภาพทางการคิดของนักเรียน , โครงการครูวิทยเพื่อพอและพอเพียง 
ครั้งที่ 2, โครงการบริการวิชาการความรูพื้นฐานภาษาไทย-ภาษาจีน , โครงการการจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร
เพื่อสงเสริม  การสอนและการเรียนรูของนักเรียน , โครงการ Christmas for All , โครงการศิลปะสรางสรรคจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินดวยโปรแกรม GSP สําหรับครูคณิตศาสตร ,โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการ
สอน การวิจัย  บริการวิชาการ , โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน , โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสูชุมชนสําหรับเด็กปฐมวัย , โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน Activity Based-Learning for English Teachers , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การนําหัวเช้ือนํ้าหมักชีวภาพมาผลิตเปนนํ้ายาอเนกประสงค , โครงการคายพัฒนาคณิตศาสตรสูอาเซียน ,  
โครงการพัฒนาการใชสื่อ , โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุมสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร , โครงการพัฒนาศักยภาพในการใชแหลง
เรียนรูบูรณาการปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระตางๆ สําหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  เปนตน 
     (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ              
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม  ผลที่ไดจาก
การดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการระดับความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จ เชน โครงการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ , โครงการบริหารจัดการงานทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน , โครงการการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการสอนชีววิทยา ,  
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม , โครงการการสัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนชีววิทยา , โครงการหิมพานตการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสูการเรียนการสอนชีววิทยา  
เปนตน 
     (5) การพัฒนาการบริหาร ผลที่ไดจากการดําเนินงาน คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนางานตามศาสตรตางๆ  เชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน , โครงการประชุมวิชา EF Symposium 2016 : ปลูกฝงทักษะสมอง บมเพาะเด็กไทยยุค 4.0 ,โครงกร
สัมมนาวิชาการดานพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การพัฒนานักศึกษาสู Thailand 4.0”, โครงการอบรม
หลักสูตร “ทําผลงานวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็ว และครั้งเดียวผาน ครั้งที่ 3” , โครงการประชุมวิชาการเสนอผล
วานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 , โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการขอมูลสูการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถ่ินนาอยูและพิธีลงนามความรวมมือระหวาง สสส. สถาบันวิชาการ
และ อปท. คูความรวมมือ , โครงการอบรมเขียนบทความวิจัย , โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ประจําปการศึกษา 2559 , โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ มหาวิทาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2561”, โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนา
ศักยภาพอาจารยดานประกันคุณภาพ : การทวนสอบ, โครงการวิจัยเชิงคุณภาพ ,โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
, โครงการอบรม”การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research : R2R ,   เปนตน ไดมีการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางดานการสอนและหองปฏิบัติการตางๆ 
เชน โครงการอบรมการใชหองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro Teaching)  มีการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีจัดหาสิ่งสนับสนุนที่อํานวย



86 
 

 

ความสะดวกรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีทันสมัย  ในการเรียนการสอน มีหองปฏิบัติการตางๆ รวมถึงการ
มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณลงตามงานและสาขาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ
บริหารจัดการ เปนตน 
     5. หลักความโปรงใส คณะมีการดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารจัดการ มีการจัดทํา              
รายงานผลการดําเนินงานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส  โดยแจงใหหนวยงานทราบถึงผลการดําเนินงานของ                
คณะครุศาสตร อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได รวมถึงมีการระบบการจัดซื้อจัดจาง ตามกฎ สามารถตรวจสอบ
ไดจากโปรแกรมควบคุมการเบิกจาย 3 มิติ ทุกหนวยงานงานการเงิน งบประมาณและแผนงาน ผูบริหารสามารถ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางไดทุกเวลา นําขอมูลไปใชในการตัดสินใจในวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
     6. หลักการมีสวนรวม คณะไดมีการบริหารจัดการโดยใหบุคลากรทุกระดับ คณะบริหารและประธานสาขาวิชา
ตางๆ ไดมีสวนรวมการดําเนินงาน การรวมวางแผน กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน การ
จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร และมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน เชน คณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ เปนตน โดยมีบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาไดเขามารับรูเรื่องการ
ดําเนินของสถานศึกษาในเรื่องการผลิตบัณฑิต และเสนอแนวทางในเรื่องของความตองการของผูใชบัณฑิต 
     7. หลักการกระจายอํานาจ คณะมีคําสั่งแตงต้ังมอบอํานาจใหรองคณบดีคณะครุศาสตร มีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการบริหารงานอยางชัดเจน มีโครงสรางหนวยงานที่เช่ือมตอกันในการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา  
     8. หลักนิติธรรม คณะไดมีการนํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารจัดการการดําเนินงานตางๆ โดยใช                    
หลักนิติธรรม เชน งานพัสดุ งานการเงิน การเบิกจายงบประมาณ งานบุคลากรและงานวิชาการ ใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับ เปนหลักการในบริหารจัดการใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
เพิ่มประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานหลักนิติธรรม 
     9. หลักความเสมอภาค คณะมีการกําหนดนโยบาย ในการบริหารองคกรอยางเสมอภาค มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาอยางเสมอภาค 
ผูบริหารใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนโดยเทาเทียมกัน  
     10. หลักมุงเนนฉันทา คณะไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดเขามารวมกําหนดขอตกลงในการทํางานรวมกัน เชน                
การกําหนดโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร การกําแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ                    
แตละโครงการ/กิจกรรม เปนตน (5.1.4 (5)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4 (1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร เลขที่ 2202/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 
5.1.4 (2) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2559  คณะครุศาสตร เลขที่ 192/2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
5.1.4 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6 /2559 วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 
และ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 และรายงานการประชุมอาจารยและบุคลากร  คณะครุศาสตร                
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 
5.1.4 (4) เว็ปไซต 
5.1.4 (5) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมบริหารคณะครุศาสตร ป 2559 การบริหารงาน                           
ดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ 
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 ขอ 5.คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนินงาน 
1.  อาจารยคณะครุศาสตร นําองคความรูที่ไดรับมา คือ จัดการศึกษาในยุค 4.0 และการคัดสรรกระบวนการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ ในรูปแบบของวิธีสอนที่นําไปใชในการปฏิบัติงาน ใชในการเรียนการสอนในรายวิชากลุม
วิชาชีพของคณะครุศาสตร   
2.  ทีมวิจัยวไลยอลงกรณการศึกษา4.0 โดยมี ผศ.ดร. เรขา อรัญวงศ อ. ดร. เลอลักษณ โอทกานนท ประ
พรรธน พละชีวะ อ.ดร.กาญจนา เวชบรรพต และ อ.วราพร อัศวโสภณชัย ไดรับเชิญเปนวิทยากรนําเสนอ
รูปแบบการวิจัยวไลยอลงกรณการศึกษา4.0 หรือ VRU Education 4.0 ในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูเชิงผลิตภาพ รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณสําหรับการศึกษายุค 4.0 วันที่ 1 และวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5(1) มคอ 3 รายวิชากลุมวิชาชีพของคณะครุศาสตร   
5.1.5(2) สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ
สําหรับการศึกษายุค 4.0 วันที่ 1 และวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประชุมสัมมนาเรื่องนโยบายสูการปฏิบัติ 4.0 
5.1.5(3) รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ สําหรับการศึกษายุค 4.0 (VRU Model For Education 4.0) 
 ขอ 6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะครุศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร มีนโยบายในการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางเปนระบบและตอเน่ือง  มีการแตงต้ังคณะกรรมการแผนการ
บริหารบุคลากร ที่ 205/2559 ลงวันที ่7 มิถุนายน 2559 และแตงต้ังคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ที่ 206/2559  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559  (เอกสารหมายเลข 5.1.6(1)-(2))   
        โดยคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากร ไดจัดทําแผนการบริหารบุคลากร เพื่อใชเปนกรอบในการ
บริหารงานดานบุคลากรของคณะครุศาสตร  โดยอาศัยทิศทางจากแผนกลยุทธ และคูมือประกันคุณภาพมาเปน
แนวทางในการจัดทําแผน และคณะกรรมการแผนการบริหารบุคลากรไดนํากรอบเหลาน้ัน มาทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการได
พัฒนาตนเองดานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การศึกษาตอ การทําเอกสารทางวิชาการ การพัฒนาทักษะดาน
วิชาการ/วิชาชีพ  และสายสนับสนุนไดมีการพัฒนาตนเองในการเขาสูตําแหนงทีสู่งข้ึน การทําคูมือปฏิบัติงาน  
และการอบรมเพิ่มเติมความรูในสายงานของตนเอง  (เอกสารหมายเลข 5.1.6(3) - 5.1.6(7)) 
        คณะครุศาสตร มสีวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับบุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน  พรอมทั้งมผีูเช่ียวชาญในการแนะนําดานการดูแลรักษาสุขภาพ 
(เอกสารหมายเลข5.1.6(8)) และมีการจัดสวัสดิการ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรของคณะ  โดย
มีประกาศเรื่อง สวัสดิการบุคลากรคณะครุศาสตร  วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553  (เอกสารหมายเลข 5.1.6(9))  
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
   คณะครุศาสตร มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่พัฒนา  มาใช
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยการรายงาน
ผลการฝกอบรม สัมมนา เสนอตอผูบริหารใหทราบ ตามแบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนาดูงาน ปงบประมาณ 
2560 (เอกสารหมายเลข 5.1.6(10))     
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6(1) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการแผนบริหารบุคลากร ที่ 205/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 
5.1.6(2) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ 206/2559  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 
5.1.6(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   
5.1.6(4) แผนบริหารบุคลากร  
5.1.6(5) แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ  2560 
5.1.6(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที ่8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 
5.1.6(7) เอกสารความกาวหนาในวิชาชีพ 
5.1.6(8) การใหบริการตรวจสุขภาพ ใหแกบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
5.1.6(9) ประกาศเรื่อง สวัสดิการบุคลากรคณะครุศาสตร  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
5.1.6(10) แบบรายงานผลการฝกอบรม สัมมนา ดูงานของ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ปงบประมาณ 2560 
 ขอ 7.ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
      คณะครุศาสตร มีการกําหนดระบบและกลไกที่สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่มีการประกัน
คุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานคณะในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ดังน้ี 
     1. คณะมีการดําเนินนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับภารกิจของ
การบริหารคณะ ในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
     2. คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ที่มีบทบาทในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งจะตองมีการประชุมเพื่อนําเสนอความกาวหนา และใหขอเสนอแนะทั้ง
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 
     3. คณะกรรมการประกันคุณภาพรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ในประเด็นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ใน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน ซึ่งในการรายงานความกาวหนาจะมีการใหขอเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดีข้ึน 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7(1) แผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2559 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 
5.1.7(2) มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2559 
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
5.1.7(3) มีคําสั่งแตงต้ังผูดูแลองคประกอบ และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 คําสั่งที่ 006/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560  
5.1.7(4) มีบันทึกขอความสงรายงานผลการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
1. อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
1. อาจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ 
2. อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 
3. อาจารย ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
4. อาจารยพิมพลักษณ มูลโพธ์ิ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี พรรณหาญ 
6. อาจารย ดร.ศักด์ิ สุวรรณฉาย 
7. อาจารยนิติกร ออนโยน 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล 
9. อาจารยอรัญญา มุดและ 
10. อาจารยวิลินดา พงศธราธิก 
11. อาจารยศุภมัย พรหมแกว 
12. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน 
13. อาจารยยุภาพร นอกเมือง 
14. นางบุณยนุช เทียบแสน 

โทรศัพท : 02-5293099 โทรศัพท :   02-5293099 
E-mail : education@vru.ac.th E-mail :  education@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ผลการดําเนินงาน 
  ขอ 1.มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีระบบและกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบได
ดําเนินการดังน้ี 
1. คณะครุศาสตรมีนโยบายการประกันคุณภาพ  ทั้งหมด 9 ขอ  
2. คณะครุศาสตรจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร มีนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2559 เพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากร   
3. คณะครุศาสตร ดําเนินการจัดทําคําสั่งควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ 
4. คณะครุศาสตรมีการกําหนดผูดูแลองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ เพื่อดูแลองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และรายงานความกาวหนาใหคณะกรรมการประกัน
คุณภาพไดรับทราบ  
5. คณะครุศาสตรมีการกําหนดผูดูแลองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อกําหนดเปาหมาย  
และรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพในรอบ 6 เดือน  และ  12  เดือน  
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
6. คณะครุศาสตร มีการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน 
ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2559 ที่ 147/2560  ลงวันที่ 
19  พฤษภาคม 2560 
7. มหาวิทยาลัย  มีการดําเนินการใหความรู เชิญประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559   ในวันที่ 12  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00-15.00 ณ  หองประชุม 
สสร.302 ช้ัน 3   (ศธ.0551.19/ว 092 28 มิ.ย. 2560) 
8. คณะครุศาสตร การจัดโครงการใหความรูดานการประกันคุณภาพกับนักศึกษา เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษานํา
ความรูดานประกันคุณภาพไปบูรณาการในการจัดกิจกรรม   
9. คณะครุศาสตร มีแหลงขอมูล web site เพื่อใหความรูเรื่องประกันคุณภาพ 
10. การทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
11. การบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรับช่ัน ระหวาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1.(1) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร มีนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2559 
5.2.1.(2)  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2559  
ที่ 147/2560  ลงวันที่ 19  พฤษภาคม 2560 
5.2.1.(3) คําสั่งแตงต้ังผูดูแลองคประกอบ และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา  2559   ที ่006/2560  ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 
5.2.1.(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 ตุลาคม  2559  
5.2.1.(5) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการโครงการการใหความรูดานประกันคุณภาพกับนักศึกษา ที่ 102/2560 ลง
วันที่  29  มีนาคม 2560  
5.2.1.(6) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับ
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทา ประจําปการศึกษา 2559 ที่ 147/2560  ลงวันที่ 19  พฤษภาคม 2560 
5.2.1 (7) หนังสือเชิญประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2559   ในวันที่ 12  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00-15.00 ณ  หองประชุม สสร.302 ช้ัน 3   
(ศธ.0551.19/ว 092 28 มิ.ย. 2560)  
5.2.1 (8) Web Site  ครุศาสตรhttp://edu.vru.ac.th/moodle/mod/wiki/view.php?id=1194  
เรื่องการจัดการเรียนรู 
5.2.1.(9)  ภาพการ ทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
5.2.1 (10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2560   วันที่ 27 กุมภาพันธ  
2560 
5.2.1 (11)การบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรับช่ัน ระหวาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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 ขอ 2.มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตร ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับติดตาม  การดําเนินงาน  ใหเปนไปตามระบบ  และ
รายงานผลการติดตามในทุกภาคการศึกษา   ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนในระดับหลักสูตร   เพื่อ
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานของแตละหลักสูตรใหไดรับทราบ  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร  ในรอบ 6 เดือน มีผลคะแนนประเมินหลักสูตร 3.15 คะแนน    และใน
รอบ 12  เดือน  มีคะแนน  3.50  คะแนน ระดับคุณภาพดี   ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะจะ
ดําเนินการสรุป  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับคณะตอไป   ในรอบ 6 เดือน  
และ  12  เดือน   เพื่อใหคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะและแนวทางการ
พัฒนาในระดับคณะตอไป   
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2 (1) คําสั่งแตงต้ังผูดูแลองคประกอบ และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา  2559   ที0่06/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 
5.2.2 (2) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2559  ที ่
147/2560  ลงวันที่ 19  พฤษภาคม 2560 
5.2.2 (3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูพัฒนาศักยภาพอาจารยครุศาสตร เรื่อง 
การทวนสอบสูการประกันคุณภาพหลักสูตร ที1่60/2560 
5.2.2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครศุาสตร  ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ  2560  
5.2.2 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร วันที่ 17 สิงหาคม  2560 
 ขอ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรไดสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานตามองคประกอบการประกันคุณภาพของแตละ
หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระบบพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร ไดมีสวนรวม เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่เพียงพอ  เชน   
1. องคประกอบท่ี 1 ดานกํากับมาตรฐาน  
      คณะครุศาสตรไดมีการประชุม เพื่อกําหนดและกํากับมาตรฐานอยางตอเน่ือง โดยในปการศึกษา 2559 
คณะครุศาสตรไดสนับสนุนทุกหลักสูตร ในการจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรใหครบตามจํานวนเกณฑ เชน 
สาขาวิชาภาษาไทย ไดประกาศรับสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนอาจารย  คือ อาจารยพรหมธิดา  พงศพรหม 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป ประกาศรับคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนอาจารย คือ  อาจารยรัตนวรรณ   
พูดเพราะ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559   สาขาภาษาอังกฤษ   สาขาภาษาอังกฤษ  ประกาศแตงต้ังอาจารย  
ดร.วราภรณ  วราธิพร  และอาจารย ดร.เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ   
2. องคประกอบท่ี 2 ดานบัณฑิต  
      คณะครุศาสตรได ควบคุมใหแตละหลักสูตรใหความสําคัญตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยสนับสนุนใหดําเนินโครงการสนับสนุนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (รับนองใหม)   
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
3. องคประกอบท่ี 3 ดานนักศึกษา  
     คณะครุศาสตรได ดําเนินโครงการ เสริมสราง พัฒนาคุณธรรม ความรูทักษะ วิชาชีพใหแกนักศึกษา โดย
คํานึงถึงผลที่เกิดกับนักศึกษา คือ 
1. ดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา อาจารย  บุคลากรคณะครุศาสตร โดยใชงบประมาณ 
100,000 บาท ((5.2.3(4)) 
2. ดําเนินโครงการใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ ใชงบประมาณ 10,000 บาท  (5.2.3(5)) 
3. ดําเนินโครงการพัฒนาระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ใชงบประมาณ  
24,000 บาท ((5.2.3(6)) 
4. มีการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพรทุนละ 2,500 บาท  สําหรับนักศึกษาบัณฑิต ((5.2.3(9) – (5.2.3(10)) 
4. องคประกอบท่ี 4 ดานอาจารย 
ดานอาจารย คณะครุศาสตร มีการบริหารและพฒันาอาจารยใหมีคุณภาพอาจารย โดยไดจัดสรรงบประมาณให
อาจารยเขารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก เชน 
ภายนอก   
1. สนับสนุนให ผศ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ อาจารยประจําหลักสูตรการบริหารการศึกษา ไปประชุมและ
นําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 8-12  พฤษภาคม 2560  
เบิกคาใชจาย กองทุนวิจัย   (5.2.3 (11)) 
2. สนับสนุนให อ.พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตร ไปประชุมและนําเสนอ
ผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 3 – 6  กรกฎาคม 2559 เบิก
คาใชจาย กองทุนวิจัย ((5.2.3 (12))      
3. สนับสนุนให อ.ณัฐวัตร  สุดจินดา อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตร  ไปประชุมและอบรมเขารวม 
ผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 27 พ.ย. 2559   
4. สนับสนุนให อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล อาจารยประจําหลักสูตรการบริหารการศึกษา ไปประชุมและ
นําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 7-12  กุมภาพันธ 2560  
เบิกคาใชจายจากศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภายใน  
1. สนับสนุนให อาจารย ดร.เลอลกัษณ โอทกานนท เขารวมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย   สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  กําหนดจัดงาน The  8 TCU International e-Learning Conference 2017 
“Innovative in Education” วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  
กรุงเทพมหานคร ((5.2.3 (15))  
2. สนับสนุนใหอาจารยวราพร  อัศวโสภณชัย เขารวมโครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูในเด็กเล็กและ
เด็กกอนวัยเรียน  วันที่ 28  มิถุนายน 2560  ((5.2.3 (16 ))  
3. สนับสนุนให อาจารยณัฐวัตร  สุดจินดา และอาจารย ดร.กาญจนา  เวชบรรพต  เขารวมโครงการ อบอรม
ปฏิบัติการพัฒนากรการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8-10  
กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแกน ((5.2.3 (17)) 
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ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
5. องคประกอบท่ี 5 ดานหลักสูตรการเรียนการสอน  
การประเมินผูเรียน  
       คณะครุศาสตรใหความสําคัญของการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  หองประเมิน
ผูเรียนใหผลเปนไปตามกรอบมาตรฐาน โดยมีการดําเนินงานดังน้ี  
    1. ใหอาจารยเขาอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู  Education 4.0  เพื่อใหอาจารยไดเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน และแลกเปลีย่นความรูเกี่ยวกับการนํานวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ณ หองประชุมราชนครินทร  
6. องคประกอบท่ี 6 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะครุศาสตรสนับสนุนปจจัยที่สําคัญ  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียน  โดยไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยี  ดังน้ี  ไดจัดใหมีหอง
สําหรับหลักสูตร เชน   
1. การอบรมการใชหองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro Teaching)  
รุนที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค หอง 7305 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ (5.2.3 (18) )  
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3(1)  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร   
5.2.3(2) คําสั่ง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่153/2560 ณ วันที่  
26 มกราคม 2560 
5.2.3 (3) รายงานผลการดําเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
5.2.3(4)  รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา อาจารย  บุคลากรคณะครุศาสตร 
5.2.3(5) รายงานผลการดําเนินโครงการใหความรูนักศึกษาดานประกันคุณภาพ 
5.2.3(6)  รายงานผลการดําเนินโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาของอาจารยที่
ปรึกษา 
5.2.3(7) ประกาศแตงต้ังอาจารย ดร.วราภรณ  วราธิพร   
5.2.3(8) ประกาศแตงต้ังอาจารย อาจารย ดร.เอกอมร  เอี่ยมศิริรักษ   
5.2.3(9) ประกาศทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย 
5.2.3(10) สัญญาการรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ของ นายกําธร  ขวัญเสนห  ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  และนางสาวรัติการ   
ขันคํานันตะ   ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
5.2.3 (11) ภาพถายหองปฏิบัติการสอนจุลภาค Micro  Teaching  
5.2.3 (10) ทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย คณะครุศาสตร 
5.2.3 (11)  คําสั่งไปราชการ ที่ 847/2560  ผศ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ อาจารยประจําหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา ไปประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน  
ในวันที่ 8-12  พฤษภาคม 2560  เบิกคาใชจาย กองทุนวิจัย 
5.2.3 (12)  คําสั่งไปราชการ ที่ 12457/2559  อ.พัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตร 
ไปประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่  
3 – 6  กรกฎาคม 2559  ในหัวขอเบิกคาใชจาย กองทุนวิจัย 
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
5.2.3 (13)  คําสั่งไปราชการ ที่ 2572/2559  อ.ณัฐวัตร  สุดจินดา อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตร  ไป
ประชุมและอบรมเขารวม ผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 27 พ.ย. 
2559   
5.2.3 (14) คําสั่งไปราชการ ที่ 320/2560  อาจารยอังคนา  กรัณยาธิกุล อาจารยประจําหลักสูตรการบริหาร
การศึกษา ไปประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการนานาชาติ  ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 7-
12  กุมภาพันธ 2560  เบิกคาใชจายจากศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.2.3 (15) คําสั่งไปราชการ ที่ 208/2560  อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท เขารวมโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กําหนดจัดงาน The  8 TCU International e-Learning 
Conference 2017  “Innovative in Education”วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพมหานคร 
5.2.3 (16) คําสั่งที่  193/2560อาจารยวราพร  อัศวโสภณชัย เขารวมโครงการสงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  วันที่ 28  มิถุนายน 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5.2.3 (17)  คําสั่งที่ 199/2560 เรื่องใหอาจารยณัฐวัตร  สุดจินดา และอาจารย ดร.กาญจนา  เวชบรรพต  เขา
รวมโครงการ อบอรมปฏิบัติการพัฒนากรการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8-10  กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5.2.3 (18)  การอบรมการใชหองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro Teaching) รุนที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2560  
 ขอ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานการประเมินให 
คณะกรรมการบริหาร คณะเพื่อพิจารณา โดยในปการการศึกษา  2558  มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณา และประเมินคุณภาพหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน มีผลคะแนนประเมินหลักสูตร 3.15 คะแนน 
และในรอบ 12  เดือน  มีคะแนน  3.50  คะแนน ระดับคุณภาพดี    
     โดยพิจารณาจากการรายงานผลคาคะแนนของรอบ 6 เดือน  ซึ่งมีประเด็นขอเสนอแนะดังน้ี  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ตองดําเนินการจัดทําสมอ.08 เพื่อแกไขคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     สวนในรอบ  12 เดือน  มีการพิจารณาการรายงานผลคาคะแนน ของรอบ 12  เดือน มีคะแนน  3.50  
คะแนน ซึ่งมีประเด็นขอเสนอแนะ คือ ใหหาที่ตีพิมพผลงานวิชาการที่มีคา IMPACT FACTOR สูง 

เอกสารหลักฐาน 
5.2.4(1) การรายงานสรุปผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร (รายงาน มคอ.7  ระดับหลักสูตร  
รอบ 6  เดือน) 
5.2.4 (2) การรายงานสรปุผลของคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร (รายงาน มคอ.7  ระดับหลักสูตร  
รอบ 12 เดือน) 
5.2.5 (3) การรายงานผลการทวนสอบ 
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 ขอ 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ   
ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะระดับคณะประจําปการศึกษา 2558  มา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพประจําปการศึกษา 2559  นําไปสูการวิเคราะห  และหาแนวทางแกไขในระยะสั้น   และระยะ
ยาวในแตละประเด็น  ดังน้ี   
ระดับบัณฑิตศึกษา   
1. เรื่อง ผลงานวิจัยของอาจารยในรอบ 5 ป 
2. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมสัมพันธกับจํานวนนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
3. อาจารยบางทานยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ  และผลงานวิจัยเกิน 5 ป 
ระดับปริญญาตร ี  
พบวา สิ่งที่ตองดําเนินการเรงดวน  คือ    
1.ควรสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 
2. ควรสนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอน 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5(1) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2559 
5.2.5(2) มีแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2559 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2558) 
5.2.5(3) งานวิจัย ของอาจารยในรอบป 2559  
5.2.5 (4) ใชเอกสาร ขอ 3. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ขอ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
     คณะครุศาสตรไดดําเนินการรวบรวม  รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  รอบ 12 เดือน จํานวน  14 
หลักสูตร  มีผลคะแนน รวม  3.50 คะแนน ทุกหลักสูตรมีผลการ  ผาน  ในองคประกอบที่ 1 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
5.2.6(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
5.2.6(3) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
5.2.6(4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาไทย 
5.2.6(5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาจีน 
5.2.6(6) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559  
           สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป 
5.2.6(7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559  
           สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 
5.2.6(8) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559  
           สาขาวิชาคณิตศาสตร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
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เอกสารหลักฐาน (ตอ) 
5.2.6(9) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
5.2.6(10) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
             สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท 
5.2.6(11) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
             สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท 
5.2.6(12) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
             สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 
5.2.6(13) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 
             สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
5.2.6(14) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีพครู ระดับ
ประกาศนียบัตร 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน บรรล ุ

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาหลักสูตร 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะครุศาสตร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการดําเนินงานของคณะครุศาสตร  เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด ในรอบป
การศึกษา 2559 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

49.05 
= 

3.50 
คะแนน 

ไมบรรล ุ 3.50 คะแนน 
14 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

 
27 X100 = 39.42 % บรรล ุ 4.93 คะแนน 

68.50 
ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

20 
X100 = 29.20 % ไมบรรล ุ 2.43 คะแนน 68.50 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 
≥10 

 
-10.21 

X100 = -34.04% บรรล ุ 5.00 คะแนน 
30 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.31 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

สังคมฯ 
22,550  
วิทยฯ 
54,140 
วิทยฯ
สุขภาพ 
45,100 

 
 

2,648,058 
= 

40,428.37 
บาท/คน 

 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

5.00 คะแนน 
65.50 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทยฯ
27.60% 
วิทย
สุขภาพ
27.60% 

 
 

23.40  
x 

  
100 = 34.16% บรรล ุ 5.00 คะแนน 

68.50 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1-6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน
และอัตลักษณของคณะ 
 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1 – 7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 1 -  5 
4.68 คะแนน 
ระดับดีมาก 

 
ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี้ 

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.12 5.00 3.50 4.31 ระดับ ดี 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับ ดี 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับ ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ระดับ ดีมาก 
รวม 13 4.34 5.00 4.25 4.68 ระดับ ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2559 
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